














3 পতিদান 
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০ ০ 

“কর্মপ্যেবাধিকারপ্তে মা ফলেধু কদাচন :* 

শআীহেমচত্দর মিত্র 
বিরচিত | 

কলিকাতা, 

২*১ নং কর্ণওয়াঁলিস স্ত্রী হইতে 

ভীগুরুদাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
- ও 

আপার চিৎপুর রোড ৩০৯ নং ভবনে কৃষ্ণগ্রেসে 
ঞাঅন্বিক।চরণ বাগ দ্বার মুদ্রিত | 

সন ১৩০৫ সাল। 

মুল্য 0৮০ দশ আনা? 





ভক্িতার্গন 

শ্রীযুক্ত রাঁয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাঁহাহর 

শ্রদ্ধাম্পদেষু। 

দাদা মহাশয়, 

আগণি বঙ্গমাহিতোর অন্ততম নেতা এবং নিরন্তর শ্বত: 

ও পরতঃ বিবিধ বিধানে বঙ্গভাষার হিতসাঁধনে বিনিযুক্ত। 

এক্সন্য বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক মাত্রেই আপনার গ্রতি অনুরক্ত। 

আপনার প্রতি আমার আস্তরিক অনুরাগের তথ্যতীত আরও 

কারণ আছে। আপনি পা সহকারে আমাকে কনিষ্ের হ্যার 

স্নেহের ঢক্ষে দর্শন করেন এবং আমিও আপনাকে জ্যেষ্ঠ জানে 

ভক্তি ও শ্রদ্ধ৷ করিয়া! খকি। আমার “পতিদান” ক্ষুদ্র নাটক । 

কিন্ত আপনার নাম সংযোগে ইহার গৌরব শতগুণে সংবদ্ধিত 

হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস । আন কিছু হক ন1 হউক; 

ভমাঁর সম্ভোষের সীমা থাকিবে না। এই জন্ত লম্পূর্ণ হৃদয়ের 

দহিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভবদীয় নাঁমে উৎনর্গীকুৃত হইল। ইতি। 

£৯নংহুজ্ুরীমলের গলি,কপলিকাত11 ( * অনুজাভিমানী 
গন ১৩০৫ সাল, তারিখ ১৫ই শ্রাবণ। | জ্রীহেমচক্দ্র মিত্র | 





পতিদান। 

পথম অঙ্ক | 

প্রথম গাভভা । 

রেবতক পর্ধবত-__কুঞ্জবন । 
কৃষ্ণ এবং কক্মিণীর প্রবেশ ॥ 

কতদিন এই স্থানে করেছি ভ্রমণ__. 
অন মুগ্ধ নহে কভু এত! 

আহা» 

কোকিলের কলম্বর এত কি মধুর ! 
'এত-ন্ছধা অম্র-গুঙজনে 

| 

স্কু। 



চে 

ঙ 

পতিদান। [১ম অঙ্ক 

দেখ পরিয়ে নিরখিয়া দেখ চারিদিকে 

কি সুসাঁজে শ্ভিয়াছে বনস্থলী আজি-_- 
এত শোঁভ। কোনও দিন করিনি দর্শন। 
আহা কুম্থমের এতই সৌরভ ! 
এত শোত। ফুলের বরণে ! 

এত দ্গিদ্ধ টাদের কিরণ ! 

প্রাণনাথ স্কলিত সুন্দর তোমার, 

কি ক্ুন্দর দেহের গঠন, 

কি মধুর নয়ন-ভঙ্গিম1, 
কৃত চ"রু হসিত অধর, 

শ্মিত সুখ অমিয়ার রাশি, 

প্রেমময় হৃদয় তোমার, 

শোভার ভাগার তুমি আনন্দের মূল, 

নিরখিয়। তে মারে প্রাণেশ, 

কেন না হইবে সুধী এ পর্বত-ভুমি ? 
না, না, প্ররিয়ে 

কতবার এসেছিত এই উপধনে, 
এই পর্বতের ভূমি, 
দেখিয়াছি এই বনস্থলী, 
এত শোভা কতু নাহি দেখি, 
এত স্গুখে উছলিত হয়নি হৃদয় । 

বুঝিয়াছি, বুঝিয়াঁছি, তোমারে দেখিয়া, 

জ্যোছন? দেখিয়। পরিয়ে ধরণী যেমন, 
ধরেছে মধুর বেশ বনস্থলী আজি । 



১ ্ভাঙ্ক] পতিদান। 

ক্ষ। এত দয়া এ দাসীর প্রতি; 

হায় নাথ বড় ব্যথা মরমে রহিল, 
কিব! দ্বিব প্রতিদান তার ? 

চাতকী ডাকিলে প্রভু কাতরে জলে 

পিপাস৷ মিটায়ে তার, 

ভালদ করেন বারি দান, 

প্রতিদান কি দিবে চাতকী ? 
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নাথ প্রেম কিবা! জানি, 
মুর্তিমান প্রেম তৃষি হরি, 

এ জগতে পিরীতি বিলাও ) 

আমি প্রভু চিরদাসী তব, 

নিজগুণে ভালবাস মোরে । 

জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি, 

কুক্িণী অধিক নাহি যাঁচে) 

কুলের কামিনী, আপন! ভুলিয়া 

তেয়াগিয়া লাজ, না মানি গঞ্জনা, 

তদ পদে করিয়াছি আত্ম-সমর্পণ,--- 

ও চরণ বিনা নাথ অন্য নাহি জানি। 

একি কথা প্রাণেশ্বরি, 

নিজ গুণে ভালবাসি তেমা ? 

ভালবাসা কিবা তুমি জান ন! ম্ব্দরি ? 
কিসের কারণে তবে, 

পাঁশরিয়! আপনারে, 

“করেছিলে মোরে, সতি, আত্ম-সমর্পণ ? 

স্ 



চি শুক 

ক 

পতিদান। [১ম অঙ্ক 

জানিতে কি হৃদয় আমার, 

প্রতিদানে ভালবাসা দিব কি না তোম1 ? 

সুন্দর প্রকৃতি তব সথি-- 
নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন । 

প্রণয়ের কিবা জানি আমি? 

ভালবাসি তোম৷ হৃদয় ভরিয়া, 

তোমার চিস্তায় উছলয় হিয়া, 
সরবস তোমা করিয়াছি দান; 

কৃস্ত নাথ, 

কত তুচ্ছ হৃদয় আমার, 

তোমা হতে এত কপ পাব, 

স্বপনেও ভাবি নাই কভু। 

তুমি নাঁথ দক্নার সাগর-_ 
অনন্ত অসীম প্রেম হৃদয়ে তোঁমার। 

তুচ্ছ এই হৃদয় তোমার ? 
তুচ্ছ কার কাছে? 
কুষ্-হুদয়ের প্রীতি তব হদে সি, 

মহামূল্য হৃদয় তোমার । 

স্বার্থপুর্ণ আমার প্রণয় 

তব প্রেম জীনিন যখন, 
কেন ন বাসিব ভাল তোমারে সুন্দরি ? 
কিন্ত তুমি জানিতে না! আগে, 

এ হৃদয় পাবে কি ন। পাবে। 

তব প্রেম দেখি, 



গর্ভাঙ্ক ] পতিদান। 

স্প 

জগতের লোক সথি শিথিষে প্রণস্ন। 

নিঃহ্বার্থে সর্ধবন্য দান-. 
সংসারের সায় কথা এই 5 
এ কথা ত সবাই জানায়,... 

কুম্থম সৌরভ মলয়ের বুকে 
কেন গো ঢালিয়া দেয়? 

তটিনী কেন বা সোহাগে গলিয়। 

সাগরে ঢলিয়া পড়ে ? 

কোথা বা তটিনী, কোথা শশখর, 

তবে কেন বিনোদিনি, 

প্রেমে মত্ত হয়ে নদীর উরসে 

থাকেন সদাই তিনি । 
পৃথিবীর বুকে কতই আদরে, 
দেখন। পর্বত থাকে, 

( সেই ) পৃথিবী-কম্পনে যায় গু'ড়া হয়ে, 
তবুত ছাড়ে না তাকে। 

এত ক্কপ! না হইলে কেন 

অগন্নাথ নাম তব প্রভু ? 

এস নাথ কুগ্জবনে করি বিচরণ 

(উভয়ের পরিক্রমণ ) 

(কুক্সিণীর গীত ) 
রাপিনী বেহাগ-খান্বাজ--তাল একতাল!। 
লতিকার পর, ফুল বিথারল, মধুকর,মৃছু ডাকে । 

মধুময় কাঁল, বসন্ত আওল, নব পল্লব শাখে॥ 



পতিদান। [১ম অঙ্ক 

হরি দরশনে, প্রফুলিত মনে, কত শোভ। ধরে বন। 

জড়ের হৃদয়ে, চেতনার ভাব, কিবা! চেয়ে দেখ মন ॥ 

প্রভু গো৷ তোমারে, কি আর বলিব, পড়ি বা বিষম পাকে । 
জনমে জনমে, তদ পদে মতি, অধিনীর যেন থাকে ॥ 

কক। কি মধুর লঙ্গীত-উচ্ছস 
পশিতেছে হৃদয়ে আমীর, 

সরোবর বুকে এ কৌমুদী যেমন, 
অথব! বিমর্ষ এই পৃথিবী উপরে 

জে]াছনা মাখান যেন পাপিয়া-কুজন। 

রু। (কষ্জের নিকটে আসিয়৷ ) 

ফেন নাথ, 
ধরণী ত বিমর্ষ সদাই, 

ক্রিষ্ট কেন হৃদয় ভোমার £ 

বল প্রভু, বল বল। 

হৃদয়ে আমার কেশ ! 

না, না, গ্রিযে অসম্ভব ; 

তুমি যথা দুঃখ কিসে তথা ? 

নুতন সুগন্ধ কিবা! পাই ? 

( নেপথ্যে নারদের গীত ) 
দেখরে নয়ন, যুগল মিলন, কিবা রূপ পরকাশ। 

ভাবে মত্ত হয়ে, দেখিয়ে দেখিয়ে, পুরা রে মনের আশ ॥ 
ক্। কেবা আসে? দেবর্ষধি নারদ । 

এস প্রিয়ে বমি এইথানে। . 

“( শীত গাঁহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ ) 

চি 



পতিদান। 

( গীত---কীর্ভনের সুর ) 
দেখরে নয়ন, যুগল মিলন, 

কিবা রূপ পরকাশ। 

ভাবে মত্ত হয়ে, দেখিয়ে দেখিয়ে, 

পুরা রে মনের আশ ॥ 

(খ)শ্রামাঙে হেমা” মিশামিশি ব্বপ, 
দেখ গে নয়ন ভরি । 

(কিবা) তমালে বেন বা, কনক লতিক1, 

জড়ায়ে আদর কর ॥ 

(আহা) জনদের কোলে, দামিনী যেন বা, 

ও রূপ দেখ গে! সবে। 

(আজি) আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পুরাও, 

পলক নারায়ণ” রবে ॥ 

(মরি) কনক টাদশী, যেন বা ঢলেছে, 

নীল ম্বলধর গাঁয়। 

(€ষন) অন্দর সুম্যাম কুল প্রবাহিণী, 
তটিনী শোভিছে হায় ॥ 

(আহা) মহাদেব কেশে, জাহুবী যেন্বা,. 

সে রূপ দেখ গো লবে। 

(আজি) আহলাদে মাতিয়া, গগন পুরাও, 

পলক্ষ্ী নারায়ণ” রবে ॥ 
এস এস খধি পুণ্যবান, 

তব পদার্পণে দেব পবিত্র এ দেশঃ3 

তোমার সাক্ষাৎ লভে যেই, 



৬৬ 

না। 

ক। 

ক। 

না সী 

পতিদান । [ ১ম অ 

ম্বগতঃ) ফত কর্দে এদাসেরে কর নিয়োজিত, 

হৃবীকেশ, তব লীলা জান শুধু তুমি। 
কলহে সুফল যদি ফলে, 

বাড়ে ঘদদি ধর্শের মহিমা, 
জ্ঞানের দৃষ্টাস্ত যর্দি কলহের শেষে, 

সে লহ সহকারী চিরদিন আমি । 

যাই তবে সম্যভামা যথা, 
রুক্মিণীর প্রতি কুষ্ কত অনুরাগী 

প্রকাশি তাহার কাছে। 

দেখ দেখ নারদ্ স্মৃতি, 

এ পুম্পের কতই সুষমা 

শতগুণে শোভিয়াছে ক্ণজণীর কেশে, 

চেয়ে দেখ। 

কি শোভা দাসীর আছে প্রভু ? 

জগতের শোভনই ত তুমি, 
তুমি যারে সদ! কপাময়, 

তার সম কেব। শোভাবান £ ও 

হে ভোজনন্দিনি, 

তুমিই প্রধানা দেবি, 
ষোড়শ সহস্র তব সপভীর মাঝে। 
সত্যই কষের তুমি প্রিয়তম! নারী ॥ 
আজি তুমি দেখাইলে মতি, 
লপতীর মাঝে তুমি পতি-আদরিণী 
হে সর্বশৌভনে, 
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আমিও জানিন্থ আজি, রুক্সিণী সুন্দরী 

শ্কফের দ্বিতীয় পরাণ । 

ব্রিলোকের বত্ব-সার-ধন 

পারিজাত কৃষ্ণ আজি দিলেন তোমারে, 

উপেখিয়! অন্ত নারীগণে। 

নয়ন সার্থক আজি হইল আমার; 
শত শত পারিজাঁত নন্দন কাননে 

ফুটে নিত্য, দেষ দেবী অগ্গরী কিন্নরী 

পারিজীত লয়ে সবে সদ! খেল করে-- 

দেখিয়াছি উর্বশীরে এ ফুলে শোভিত,-- 

পাঁরিজাত-মূলে, 

রম্ভারে দেখেছি নিত) করিতে বিহার,-. 

দেখিয়াছি পারিজাত ইন্দ্রাণী কেশে, 

শচী-গলে পারিজাত-মালা, 
শচী-দেহে এ হলের সাঁজ,-_- 

কিন্তু প্রভু এত শোভা দেখি নাই কভু। 
এত শোভা পারিজাত কোথায় পাইবে ? 

রুক্সিণীর নিরূপম রূপের ছটায় 

পারিজাত এত মনোরম। 

সত্য ওহে দেবধি নারদ 

ভাগ্যবতী আঁমি,-- 

কত ভাগ্যবতী দেখ, আপনি শ্রীহরি 

পারিজাঁত ফুলে আজি তুণ্ষলেন €মারে, 
উপেক্ষিয়া অন্ত নারীগণে। 
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কেফের প্রতি) এত হয়া, এত প্রেম, এ ধাসীর প্রতি, 

ভালবাস এতই আমারে। 
কক। অনস্ত অপীম প্রেম ভব-- 

মোর প্রেম কণ! মাত্র তার। 

ন!। বিদায় মাগিছে দাস চরণে তোমার, 

চলিলাম জননি এখন। 

কূ। এস তবে। 
(নারদের প্রস্থান) 

চল প্রিয়ে আমরাও যাই। 

রূ। যেবা কুচি তব। 

" উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

ঘ্বারকা--সত্যভামার প্রমোদ উদ্যান 
সতাভামা ও আলোচনার প্রযেশ। 

জু। হেন কথা শুনি নাই কতু, 
এতই উজ্জ্বল মণি, 
হুর্ষেযর কিরণ সম জ্যোতি পরকাশ। 

ল। সত্য সুলোচনা, 

মিথ্যা কথা ব্ডু নাহি জানি__ 
হুরয্য-দত্ত মণি স্মস্তক, 
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স। 

তেজশালী,__দিনকর সম, 

নয়নের অভির।ম কিব! ! 

শুধু রূপ নহে সুলোচনা, 
শুনিবে কি গুণ তার ছিল? 

দিনে দিনে অষ্ঠ ভার স্বর্ণ প্রসবিত, 

দুর্ভিক্ষ, রাজোর শক্র, করিত বিনাশ, 

যেই দেশে শ্তমন্তক থাক 

সর্প-ভয় নাহি রহে তথা; 

আধ ব্যাধি অমঙ্গল যত, 

অনাবুষ্টি, অতিবৃষ্টি আদি, 

কিছু নাহি রহে সেই দেশে, 

স্থশীতল শান্তি ছায়া বিরাজে সতত । 

একি কথ! শুনাইল৷ দেবি, 

কখনও কি হেন মণি পাইব দেখিতে ? 

এই স্তমন্তক তরে 

হইয়াছে পিতার নিধন ; 

এরি তরে পুনঃ সখি, 

প্রাণনাথে পাইয়াছি আমি । 

(নারদের প্রবেশ ) 

(সসন্ত্রমে) এস এস দেবর্ষি নারদ, 

সুপ্রভাত আজি মম, 

তেই তব পাই দরশন। 

কোথা হতে আগমন হেখা ? 

না। গিয়াছিনু কষেের সকাশে- 

চি 
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না। যাঁর কর্শখু করিবেন তিনি, 

কেন মোরা ভাবি তার তরে? 

- (উভয়ের প্রশ্থীন) 

ততীয় গর্ভাঙ্ক 

রৈবতক পর্বত-_ভ্রীকৃষ্ণের গৃহ 
কৃষ্ণ ও নারদের প্রবেশ । 

ক। কি হইবে কহ মহামুনি, 
সতাভাম! শাস্ত হবে কিসে? 

পারিজাত বৃক্ষ আনি কারবে রোপিত, 

মানিনীর প্রাঙ্গনের মাঝে-- 

সেই পারিজাত বৃক্ষে বান্ধিয়া তোমারে, 

পারিজাত-পুষ্প-মাল্য দিয়া, 

সত্যভ।ম। স্বামী দান করিবে আমারে ১৮ 

পুণ্যব্রত সমাপন করাও তাহার-_ 

তবে তার ক্রোধ-শাস্তি হবে। 

দেবখি, যাও তবে তুমি, 

স্বর্গপুরে, ইন্দ্রের সকাশে। 

জ্যেষ্ঠ তিনি, কনিষ্ঠ সে আমি-- 

না 

চি 



৩য় গর্ভাঙ্ক ] পতিদান । ১৯ 

ন! আজ 

দেহ তীরে প্রণাম আমার--- 

কহ গিয়া এ সব বারতা । 

পৃথিবীতে ধর্ম-বৃদ্ধি দেবতার কাষ, 

সাবধানে মিষ্ট ভাষে বুঝাও তাহারে,--" 

যে সৌভাগা যেই পুণ্য অমর-ভবনে 
পারিজাত নিতা দান করে, 

সে গৌভাগ্য মর্তে কেন রহিষে অজ্ঞাত ? 

সেই পুণ্য কেন মুনি নরে না পাইবে ? 

কহ তারে সত্যভাম। পুণ্যব্রত তরে 

পারিজাঁত যাচে তার কাছে। 

দবারকায় আনি পারিজাত, 

পুণ্যব্রত হ'লে সমাপন, 

পুন্ঃ স্বর্গে করিব প্রেরণ । 

য।ও মুনি, এই কার্য কে আর সাধিবে 

তোমা বিনা! ? কহ খষি, পৃথিবী ব্যতীত 

অচলের ভার কেবা সহিবারে পারে ? 

শিরোধাধ্য আদেশ তোমার 

হৃধীকেশ, যাব আমি ইন্দ্রের সমীপে-- 
কিন্ত তাঁহে কিবা ফল হবে ? 

পারিজাত ইন্দ্র নাহি দিবে 

সমুদ্র-মস্থন কালে উঠে পারিজাত-_- 

আঁদেশিল! মহাদেব তাহা, 

পাঠাইতে ফৈলাস ভবনে; + 

ইন্দ্রানীর তরে 
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কেন ঝা নয়নে বহে নীর ? 

কুঙ্কুম-রঞজিত বসন তোমার 

কেন আজি করিয়াছ ত্যাগ ? 

শুরু বাঁস পরিধান কি হেতু করেছ - 

অলঙ্কার উন্মোচন অমল-হেতু ১ 

স্তন প্রিয়তম, 

সহাস বদনে আজি 

কেন নাহি সম্ভাষ আমারে ? 

৯৬. অঞ্রন-বিলোপি অক্র তেয়াগিছ কেন ? 

দেবি, কি্কর তোমার আমি, 

»» কব। সাধ কর অনুমতি ; 

ৃ “কা কাধে হবি তোমারে সী 

সবি দি ই কা আদার। 

রঃ দিন জাঁনিভাম আগে- 

আমার (ই) প্রাণের ধন হরি 
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আজি জানিলাম প্রভূ, মোর চেয়ে তব 

শতগুণে আছে প্রণয়িণী 

সবারেই বাস ভুমি ভাল )--. 
স্বপনে ত1 ভাবি নাই কভু । 

পাণিলাম আজি--- 

অস্থায়ী লোকের দশ! ভবে। 

জানিহাঁম রব মনে মনে, 

যত দিন দেহে প্রাণ রবেঃ 

ততদিন আঁমার(ই) হরি, 

আমিও হরির দাসী সদা। 

কিন্ত মাঁজি, উহু একি শুনি 1- 

আর কিছু চাহি না বলিতে, 

হৃদয় তোমার নাথ জানিলান এবে-্ 

মুখেই প্রণন্থ শুধু করিতে প্রকাশ, 
দাও নাই হৃদয় আমারে। 
উঃ এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে মোঁর ভালবাস! যত 

সর্বত্ব তোমারে হরি করিগ্নাছি দান; 

তারই) কি গে! প্রতিদান এই? 

সরল হৃদয় মোর ল/য়ে, 

দিয়াছিলে কৃত্রিম প্রণয় $- 

দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই যাহ 
তাই আজি ঘটিল কপালে ! 

সামান্ত মানবে করে চাতুরী ছলনা" 

'স্বামান্ত মানব কি গে দ্বারকা-ঈশ্বর ? 
ও 
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হে সর্দমশোভনে, 

কোন্ অপরাধে দাস দোষী তব পদে? 
এ বিলাপ কিসের কারণে ? 
নিরানন্দ, চন্দ্রাননে, সাজে কি তোমারে ? 

কষ্৫-প্রাণাধিক তুমিঃ_ 

নিরখি ও ভাব তব 

প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল প্রিয়ে, 

কেল্ এত হতেছ কাতর দেবি? 

তোমাতে আনাতে নাহি ভেদ) 
কষ্ণপ্রিয়া সত্যভাম। সদ1)-_ 

হৃদয়ের গুঁঢ়ুতম দেশে, 

এই মুন্তি চির মে অস্ষিত। 

কৃষ্ণ প্রেমে আঙিি দেবি কেন এ লন্দেহ ? 

বল বল কমললোচনে, 

মোঁর দিব্য লাগে. 

কেন এত বিষাদিত তুমি? 

( সত্যভামার হস্তধারণ করিয়। তাঁহাকে উত্বাপন ) 
ল। তুমি হরি ছলন। আধার ) 

ক্বামী আদরিণী বলি বাঁড়াইল! মাঁন,__. 
জগতের সর্বলোকে জানিয়াছে এবে 
সত্যভাম! শ্বাশী-প্রিয়তম! | 

কত গর্ব কত খ্যাতি ধেই সে কারণে, 
সব কি গো ঘুচিল আমার ? 
স্বরগের প্রিয় পারিজাত-- 
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ভূমণ্ডলে অমূল্য রতন, 

দিলে তুমি নিজ প্রিয়জনে--- 

সতাভামা-প্রেম কোথ। ছিল মে সময়ে ? 

হে কেশব, হৃদয়ে তোমার 

দাসীর মূরতিখানি ছিল কি তখন ? 
র'কিণীই প্রধান! মহিষী-_ 

ভো'জবাল৷ কৃষ্ণ-প্রিয়তমা-- 

তান গলে পারিজাত মধুরে মধুব ;-- 

কেন মিথ! বচন ভুলাও ? 

যা9 নাথ দেখ গ্রিয়া। রকিণার শোভা । 

এরি তরে এত অভিমান ? 

শুন সম্যভামা, 

বরৈবতকে ছিন্ু যুব রুক্মিণীর সনে, 

দেবখষি দিলা পারিজাত--. 

দেবখবি কার করে দিলা পারিজাত ? 

দেবখষি দিল! সে তোমারে 

তুমি দিল! ভালবাসি তারে ঃ 

পারিজাতে রূপ তার কতই বাড়িল ! 

কত মুগ্ধ হল] বা তাহে! 
নাহি রূপ নাহি গুণ মোর-- 

কিসে তবে ভুলিবে শ্রীহরি ? 
কত ছঃখে রুক্সিণীরে লভিল! কেশব--- 

কৃত যুদ্ধ করোঁছলে তাহার কারণক্*- 

কেন না বাঁসিবে ভাল তারে ? 
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দেখ পুনঃ নিরখি ঘ্বদয়, 

কিব! দু:খ জাগিছে তথায় । 

তবে নাথ কেন হেন বল ? 

সৌভাগ্য ত শেষ হ'ল মম;_- 

নাহি চাহি তব প্রেম আর-. 
কৃষ্ণ-প্রেম সরল বাহিরে, 

অন্তরে মে অন্তরূপ ভাব। 

ধূর্ত তুমি লানিশাম আজি-- 

রুঝ্িণী সে প্রিয়তমা তন". 

কেন প্রভূ করিতে গোপন, 

জানাইতে অন্ত ভাব ছলিতে আমারে ? 
প্রিয়তমে অপরাধ ক্ষমহ আমার 

চিরদিন তোমারি ত আমি) 

তুমিইত কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরি,- 
অপরাধ ক্ষম সভ্যভামা। 

এক পারিজাত পুষ্প গেয়েছে রুকিী, 

পারিগাত বৃক্ষ আনি দিব আমি তভোন1। 

উঠ প্রিয়তমে, 

পূর্রবমত সম্ভাষ সাঁদরে ; 

চাহ মোর পানে, শুন দেবি, 

তব প্রেমে উন্মত্ত হৃদয় মোর--- 

ছুঃখ মান তাজ প্রিয়তমে। 

শুন প্রাণেশর, 

প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আলি 
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দেব খধি নারদ সাক্ষাতে, 

পুণ্যবত সমাপন করিব নিশ্চন্ক। 

পারিজাত বুক্ষ দেহ আনি-- 

পারিজাত বৃক্ষ বিনা, 

ব্রত মম নহে সমাপন । 

উঠ প্রিয়ে,__ 

পান্সিজাত ধিব আনি কথ্ছি তোষারে ও 

পুণ্য ব্রত কর সমাপন । 

সপর্ীর মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ! জাদরিণী-_- 
মান কভু সাজে কি তোমারে ? 

চল [প্রয়ে তজি ক্রোধাগার । 

(সকলের প্রস্থান) 

ত্বিতীয় গর্ভীঙ্ক | 
পিল 

ইন্দ্রালয় । 

ইন্ত্, নারদ, বরুণ, পবন, কার্তিক উপবিষ্ট । 

দেবখবি, উপেন্ছেরে বলিও আপনি, 

কুণল জিজ্ঞাস! করি আগে, 

ব্রিলোকের অধীশ্বর কেশব জুম তি-»- 

দেবপতি ইন্দ্রের দ্বিতীয় ; 
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শুধু পারিজাঁত নহে-- 

স্বরগের যতেক রতন, 

উপেন্দ্রের আছে অধিকার | 

কিন্ত দেব, 

সাধুজন ত্রাণের কারণ) . 

অপাধুর করিতে দমন-_” 

লাঘবিতে ধরণীর ভার--- 

সর্ধপ্রাণী-স্থখের সাধনে-- 

নররূপ কৃষ্ণ এবে করেছে ধারণ? 

পুণরায় ন্বর্গে যবে হবে প্রতযাগ ত-" 

মহিষীর তার যত অঠিলাব, 
পূরাইৰ সব আমি। 

কার্তিক। যথার্থই কঞ্চিল দেবেশ, 
্বরগের রতন দমকল 

মর্ডে লওয়! নহে ত উচিত; 

নরলোক হ্বল্প ভোগ হেতু, 

মানুষের প্রাণ, 

কত দিন রহে দেহে বল? 

দেবখষি জান তুমি আদিকাপ্প হ'তে 
এইরূপ মর্যযাদ! স্বাপিত,-_ 

“দেবধাজ ইন্দ্র হ'তে কতু 
সে মর্যাদা অতিক্রম শেভ নাহি গায়। 

কি কহিকে প্রজাপতিগণ £ 

কি কছিবে দেবকুল যত? 
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ইন্দ্র 

কোন কার্য নহে কহ নিগ্নম অধীন ? 
দেব নরে ভেদ চিরকাল; 

শ্বর্গে মর্ডে প্রভেদ স্থাপন, 

ব্রদ্মাকৃত নিয়ম ই)ত এই ) 

দেবপতি ইন্দ্র কহ কিসে; 

সেই বিধি করিবে লঙ্ঘন ? 

অমর্তা সামগ্রী দিবে মর্ডে পাঠাইয়! ? 

দেবপতি ইন্দ্র যদি নিজে 
মধ্যাদার সেতু ভঙ্গ করে-_ 

কে করিবে দেবের সন্মান? 

দৈত্যকুল-দর্প তবে বাঁড়িবে নিশ্চয়। 

সত্য যা কহিল সেন।পতি। 

রমণীর অনুরোধ বশে, 

বুক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাত মরতে লইলে, 

স্বর্গবাসী সকলেই হবে উৎকণ্িত। 

মানুষের উপভোগ হয়েছে স্থিত 

নরলে।কে ব্যবহার হেতু, 

কৃ যদি নরাকা'র করিলা ধারণ, 

কাল বিপর্ধ্যয় ভাবি, 

অবন্থার পরিবর্ত বিচারিয়া মনে, 

তাহাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত তাহার । 

জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ কেশব, 
অগ্রজের আদেশ লঙ্ঘন, ট 

কনিষ্ঠের উচিত ত নহে কদাচন? 
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স্ত্রীর বাধ্য এতই কেশব, 

এ কথা! প্রকাঁশ যদদি হয়__- 

জগতে অখাতি হবে তার। 

শুন দেবখাধি, 

পৃথিবীতে পারিজাত ! এ কি অসস্তব ! 

নরে যদি পৃথিবীতে পায় 

পারিজাঁত করিতে দর্শন, 

স্বর্গলাঁভে কেব! আর করিবে যতন ? 

হর্গ-ফল পাবে মর্ভূমে | 

পারিজাত-গুণ এবে ভুলোকের নর 

পায় যদি কৰিধারে ভোগ, 

কি গরভেদ রবে তবে দেবতা মানবে ? 

মর্ভে যেবা যেই কার্ধা করে, 

ফল তার ভৃগ্গে এই স্থানে ; 
পারিজাত প্ৃ্প যদি মর্তে সবে পায়, 

দেবত্বের শ্রেষ্ঠ সুখ পানে 

কে নাজাঁনে পারিভাত। 

স্বরগের প্রধান রতন? 

নরে তবে হইবে অমর ) 

পারিজাত কুস্থমের যাবতীয় গুণ 

নরে যদি করে গো সস্ভোগ, 

ক্ষুধা তৃষ1 রোগ জব! মৃত্যু কাম আদি, 
মর্তভূমে কিছু না রহিবে ; 

দবতার প্রীতির কারণ 
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বরুণ । 

কে করিবে যজ্ঞ হোম আর? 

জপ তপ আহ্িকাি কিছু নাহি রবে--" 

দেব সেবা মর্তভে লোপ হবে; 

পৃথিবীতে বসি যদি হ্বর্গ সখ পায়-- 

দেব-তৃপ্তি তরে কেনা করিবে যতন £ 

যজ্জাদির লোপ যদি হয় ভৰতলে, . 

আমরাও নিস্তেজ হইব ; 

শুন সবে বচন আমার, 

পারিজাত মর্তভূমে না কর গ্রেরণ। 

হে বাস্ব, দেবপতি, জানি ভাল মতে--" 

রাঁজগণ প্রতি, 

তোঁষ-বাক্য সদাই বিহিত, 
কিন্ত প্রয়োজন যদ্দি হয়, 

তাহাদের হিতের কারণে, 

অধীনে অপ্রিয় বাঁকা বলে। 

গম মোরে দেবপতি, ক্ষম দেবগণ, 

কিন্তু মম মনে এই লয়-_. 

মহান্ অনর্থ হবে পারিজাত তরে-. 

ঘোঁর বিসম্বাদ হবে বাঁসবে কেশবে। 

ভ্রাতৃভেদ অমঙ্গল-হেতু-_” 

ভ্রাতভেদে বংশ হয় নাশ--" 

ভাতৃভেদ না! কর বাসব। 

পরিণামে ছঃখ জন্মে যেই কর্শে হতে 

অবর্তব্য তাহারেই বলে। 



৩১ পতিদান। [ ২য় অঙ্ক 

কুষ্ণসহ বিবাদ করিলে, 

কি লাভ হুইবে দেবে বল? 

তার বাক্য কার সাধ্য করিতে লঙ্ঘন ? 

দুরেখর, গুনহ পবন, 

শুন তুমি দেব সেনাপতি, 

কিবা কথা বলিছ নারদে ? 

হৃধীকেশ কি কথা না জানে? 

তবে যদ্দি তার ইচ্ছা ধরণীর মাঝে 
রোপিবারে পারিজাত তরু-. 

কি করিবে দেবগণ এবে ? 

কত শক্তি ধরি বা আমরা ? 

অচ্যুত তাহার নাম__ 

বাক্য তার কত মিথ্যা নহে। 

হরি-মুখ দিয় যাহ! হয়েছে নির্গত 

কেবা ধরে এ হেন ক্ষমতা-_- 

কার পাধ্য বাধা ভাহে দিবে? 

সুর্য হতে রশ্মি যবে ছুটে, 

মেঘ হতে তড়িৎ-প্রবাহ-- 

কার সাধ্য ফিরায় তাহারে? 

মোর কথ! শুন দেবরাজ--. 

বিবাদে নাহিক প্রয়োজন, 

সত্যভামা-পুণ্যত্রত সমাপন হেতু 

দ্বারকায় প্রের পারিজাতে। 

নারদ | জলেশ্বর সত্যই কহিলা ; 
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ইন্দ্র। 

দেবপতি, হষীকেশে কহিয়াছি আমি, 

মহাদেবে পারিজাত করনি প্রদান; 

শুন দেব তাহার উত্তর ১. 

জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ সে তিনি-_. 

কেশবে পালন কর! ইন্দ্রের উচিত । 

সত্যাভাঁমা-বাক্য আজি রাখ মুরেশ্বর-. 

রাখ দেব কৃষ্ণ অনুরোধ । 

ভনর্থক বাদ কেন কর? 

চক্রধারী হইলে কুপিত, 

ব্রহ্মা শিব কার পক্ষ হবে? 

একমাত্র বিষণ, মায়া সহ-_ 

ব্যাপিয়া অথিল বিশ্ব, 

ব্যাপি কার্ধ্য ব্যাঁপিয়! কারণে, 

স্থুল সুক্ষ সব দেহ করেন প্রকাশ; 

ব্রহ্ম! বিষুণ মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ ১ 
তবে দেবরাজ, 

দেখ বিবেচনা করি, হেন হরি সহ--" 

কি সাহসে করহ বিরোধ ? 

অবিচাঁরে দোঁষিছ আমারে 5 

গুন দেবখবি 

যেই কর্মে স্বর্গ মর্ভ একাঁকাঁর হবে, 
আম] হতে সেই কাঁধ্য হবে ন! কখন ; 

অন্য আর যে কোন প্রকারে-_ * 
তুষ্টি তার করিব সাধন ;--. 

৪ 
€ 
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হাঁর, মণি, রত্ব, কিংবা অগুরু চন্দন, 

বিচিত্র স্ন্দর বস্ত্র ষেবু! রুচি হয়" 
কহ মুনি দিব বধূগণে, ' 

মর্ত-ভোগ্য যত কিছু আছে গ্বর্ণপুরে, 

বধৃগণে সমস্তই দ্রিব, 
গ্রভৃহ রতন দিব বিবিধ ভূষণ ও 

কহিও তাহারে, 

হবরগ-লুগন নহে উচিত তীহাঁর। 
পারিজাত ছ্বারকায় নাহি পারি দিতে। 

শুন ইন্দ্র না কহ এমন) 

ইন্দ্র সহ উপেন্দ্রের বাদ! 

কি কহিবে শুনিলে এ কথ। 

কশ্তপ জনক তব অদ্দিতি জননী ? 

কি কহিবে দেব-গুরু ধীর বৃহস্পতি ? 
কি কছিবে জগতের লোক ? 

হরি সহ কার কহ বিরোধ সম্ভবে .* 

এ জগতে ? শুন ইন্দ্র, 
হরইত পুরুষ প্রধান। 

অদ্িতির তপন্তার ফলে-_ 

তার গর্ভে কৈল! হরি জনম গ্রহণ, 

জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ দে তিনি, 
সেই সে কারণে, 
নতুবা জগতে বল কেবা জ্যেষ্ঠ তার? 

কার তিনি কনিষ্ঠ সংসারে ? 
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বরুণ । 

একমাঞ্র অদ্বিতীয় পুরুষ গ্রীহরি--" 
জগতের তার লাঘবিজে, 

পৃথিবীতে ধর্মের স্থাপনে--" 

নররূপে জনম তাহার ; 

দেবগণ তরে, মানুষের তরে, 

কোন দেব এত রেশ সহে? 

জন্মে জন্মে কত বূপ ধরিলা কেশব-স্" 

কার উপকার হেতু ? 

অতএব শুন দেবপতি, 

রাখ মোর কথ 

পারিজাতে দ্বারকায় দেহ পাঠাইয়। ; 
জ্যেষ্ঠ বলি সম্মন তোমার-_ 

কতই করিল! হবীকে শ--. 

তব যোগ্য কাধ্য আজি কর দেবপতি। 

সত্যই কহিল মহামুনি ; 

তিনিই স্থজনকারী তিনি নাশকারী-- 

তিনিই ব্রহ্মণ্য দেব সর্ব আত্মা তিনি, 
তাঁর কথা কভু নহে হেলন উচিত-_. 

সর্বলোক-পূজ্য তিনি বৈন্ুঠের পতি। 

তার বাক্য কেমনে হেলিবে ? 

যুগে যুগে পৃথিবীর উপকার তরে-_. 
ংসারের, ত্বরগের, উপকার তরে". 

দেবগণ-রক্ষার কারণে-- 

যুগে যুগে জন্ম তিনি করেন গ্রহণ ; 



১2৫ 
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ছুষ্ট দৈত্যগণ ধবে পাতি মায়াজাল, 

দুধাপান করিতে আইল, 

কহ দেবপতি, কার সুকৌশলে, 

সে বিপদে হইলে উদ্ধার? 

ত্রিলোক্যের লক্ষ্মী, দেব, কে তোমারে দিল ? 

দেন্ততা পীড়নকারী কতই দাঁনবে, 

হিরণ্যাক্ষে, হিরণ্য কশিপু দৈতারাজে, 

রাবণেরে, মেঘনাদে কে কহ বধিল 

আজিও ত তিনি ধরাধামে-_. 

কিন্ত কার হেতু? 

হেন উপকারী যিনি, 

তাঁর মহ কভূ নহে বিরোধ উচিত। 

কষ্ণপ্রিয়! সত্যভাম! তৃষ্টির কারণে, 

পারিজাহ ছ্বারকাঁ় যাইবে নিশ্চিত ;- 

কেন মিছ। করিবে কলহ? 

কেন নিন্দা কিনিবে জগতে ? 

ন1 বুঝিন্ু কি কহিল! পাশী। 

দেবখষি বলিল! এখনি-_ 

ব্রহ্গা বিষণ মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ ) 

কহ মহামুনি, 

কার কুকর্মের হেতু, কার ভ্রান্তি মূলে, 

দৈত্য হঃতে এত পীড়। সহিল দেবতা ? 

কেব! দেয় 'দৈত্যে বর এত? 

তপস্ত। করিবে দৈত্য) তুষ্ট মহেশবর-__ 
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তুষ্ট ব্রহ্ধা,--যেই বর মাঁগিবে যে জন, 
তখনি পাইবে তাহা ১. 

ভকতের অভিলাষ, কেবা নাহি জানে, 

দেবে শুধু করিবে পীড়ন! 

এ হেন দৈত্যের নাশ কে আর করিবে 

বরদাতা বিন] ? 

উপকার নাহি বলি এরে ; 

নিজ কুকর্মের তরে ফলিল অশুভ ; 

পুনঃ তাহা] করিলে যে দুর--- 

হ'ল তাঁহে কার উপকার ? 

নিজের কুকর্ম তাহে হইল খণ্ডিত ঃ 

জগতের অপকার করেছিলে যাহা; 

পুনঃ তাহা করিলে মোচন, 

উপকার নাহি বলি তাহে। 

কার্তিক। যথার্থই কহিল পবন। 
আরও শুন দেবখবি, 

নিজে তিনি হইলা৷ অনুজ,--- 
কেন তবে আজি, 

অগ্রজের বাক্য কৃষ্ণ করিবে হেলন ? 

উপেন্দ্র ইন্দ্রের মান নাহি রাখে যদ্দি--. 

কে আর রাঁখিবে অগ্রজের মান ? 

দেবে যেই বিধি করিবে লঙ্ঘন-. 

অন্য জীবে মানিবে কি তাহা? * 

ধার্মিক হইয়া 
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নারদ । 

ইন্ত্র। 

পতিদান। [২য় অঙ্ক 

কেন তাঁর অধর্দ্দেতে মতি ? 

নররূপ করিয়া ধারণ, টু 

দেবভোগা দ্রব্য কেন চাহেন ধরায়? 

একি! একি! কৃষ্ণ গ্রতি এ হেন বচন! 

দেবত| কি জ্ঞান শূন্ত আঙ্গি? 

শুন দেবপততি, 

কুষেের বচন গুন সবে; 

কহিল কেশব মোরে বলিতে বিনয়ে, 

অন্ভবোধ তার, 

ভাভ।মা অনুরোর নিবেদিতে তোমা) 

তাহাতে পারিজাত নাহি দেও যর্দ, 

কহিল! আমারে-_ | 
এক। তব পারিজাতে নাহি অধিকার ; 

বলেছি মে কথা তোমা । 

কিল! কেশব পুনঃ দারুণ বচন, 

শুন দেবগণ, 

তাতেও পারিজ!ত নাহি দেন ষদ্দি- 

যেই বক্ষে তার-_ 

শচীদেবী চন্দনাদি করেন লেপন, 

সেই বক্ষঃ গদাথাতে হইবে চুর্ণিত । 
কি আর কছিব তোমা মুন ? 

ন1 পারি লহিতে কতু হেন অপমাঁন। 

কোন্ অপকাল করিলাম সার, 

কেন তিনি এত ক্রুদ্ধ এবে? 
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শক্রতা করিল! কুষ্জ কত মোর সাথে, 

কনিষ্ঠ 'ভাবিয়। তারে কিছু নাহি বলি--. 

গোবদ্ধন করিয়। ধারণ, 

আমারই) অনিষ্ট সাধে ব্রজধামে 5 

থাগুব অরণ্য মাঁঝে অজ্ঞুনের রথ 

চালাইয়া, শুন মুনি আমার প্রেরিত 

মেঘদলে করেছিল রোধ ) 

ছষ্ট বৃত্রান্থর যবে দেবে উতৎ্পীড়িল, 

করিল কি সাহাব্য আমার? 

বলেছিল সেই সে সময়ে, 

“সর্ব জীব তুল্য মোর কাছে”_.. 

নিজ বাহুবলে আমি বৃত্রে বিনাশিু 

কত আর কহিব তোমারে ? 

কনিষ্ঠ ভাবিয়া 

কত অপরাধ তার করেছি মার্জনা । 

একি কথ! কহ মহামুনি ? 

গদাধাতে বক্ষঃ মোর করিবে চুর্ণিত,--- 
ভাল কথা; 

কিন্তু কেন শচীনাঁম তাহে ? 

তপমান(ই) উদ্দেন্ত তাহার ) 

সত্বগুণ কোথা তার এবে? 

রমণীর হেতু, দেবখবি, 

এই ভাষ! অগ্রজের প্রতি? * 

আর কিছু ন! চাহি শুনিতে-্ 
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নারদ। 

ইন্দ্র। 

বুহ। 

ব্রুণ। 

পতিদান। | ২য় অঙ্ক 

বোলে! তারে মহামুনি, 

যুদ্ধে নাহি হৈলে পরাঁজিতঃ 
পারিজাত বৃদ্দ,--সে ত' দূর,কথা, 

পারিজাত পত্র অধ্ধ কে নাহি দিব / 

দেবরাজ যাই তবে এবে ; 
(শ্বগতঃ ) কত খেল! খেল তুমি প্রভূ, 
কে বুঝে তোমার লীল! বল? 

(প্রস্থান ) 
সেনাপতি, দেবগণ অতি সাবধানে, 

থাক সবে জুসজ্জ হইয়া) 
দেখি আবি কৃষ্ণ কি উপায়ে 

পারিজাত রোপে দ্বারকার় । 

বৃহস্পতির প্রবেশ । 

কি কর্ম করিল! দেবপতি? 

সহ্শ্রলোচন তব নারিল। দেখিতে, 

কষ্ঙ-গহ দেবতার বাদ কি সম্ভবে? 

হরি বিন। দেবতার দেবত্ব কোথায়? 

ইন্দ্রের উন্্রত্ব কোথা বল? 

না বলিয়া মোরে, 

কেন তুমি করিলে এ কায? 

জানিলাম জব ইহ! ভবিতব্য-লীল! ৷ 
বিধি অতিক্রম নহে সাধাযত্ কারো, 

পরাভব হইবে তোমার । 

কি উপাদ্ হবে দেবগুরু ? 
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বুহু। 

সা। 

কি উপায় হবে আর? 

সপুত্রে কৃষ্ণের সহ যুঝ সাবধানে । 

জানিও নিশ্চিত, 

কষ্ণ-সহ যুঝে যেইজন।__ 
পরাভব হইবে তাহার; 

কুষ্ণ-পুণ্য, এক(ই) কথ! জানি-- 

তার সহ দেবের বিরোধ? একি কথা ! 

যাই আমি মহেশের কাছে। 

(সকলের প্রস্থান ) 
জি সৈঠ 000 

তৃতীয় গর্ভান্ক 

ঘবারকা পুরী 

কৃষ্ণ) নারদ ও সাত্যকির প্রবেশ । 

কি কহিল! মহামুনি, 

বাসব যুঝিবে রুষ্জ-সহ ? 

রণস্থলে কি সাহসে ভেটিবে কেশবে ? 

দর্পচূর্ণ করিব তাহার-- 
বুঝাইব তারে, 

কৃষ্ণ-ভক্ত ষেই জন, তেজ ভার কত। 

সত্যভাদ। মর্তবাসী-ভূপতি-নন্দিনী-- 
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সত্যভাম! কৃষ্ঃ-প্র্রিয়তম1-- 

পুণ্যব্রত সমাপন তরে 

পারিজাত চাহে দ্বারকায় ; 
ত্বর্গপতি দেবরাজ ইন্দ্র 

ইন্দ্র চাহে কৃষ্ণ-সনে করিবারে বাদ, 

পারিজাত দিবে না বাব? 

দেখি আজি বলকার কত; 

রুষ্-প্রম হৃদয়ে ধরিয়! 

পুণ্য কাধ্যে অভিলাধী হয় যেই জন, 

দেবতাও কভু নারে রোধিতে তাহারে। 

দেবগি, 

কার বলে ইন্দ্রে এত বল? 

বুবিতে না পারি আমি । 

জ্ঞান-লোপ হইল কি "ভার? 

দেবপতি স্বর্গ অধিপতি, 

জোষ্ঠ লি বাড়াই সম্মান, 

এই বুঝি প্রতিদান তার ? 
নিঞ্জের মহত্ব নিজে করিল লাঘব ! 

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা আমাঁর-- 
অহঙ্কার চূর্ণ তার করিব নিশ্চয়; 

দেখিব সে আজি, 

ইন্ত্রত্ব কোথায় রহে তার £ 

ত্রেলেক্যের শঙ্মী কোথ! পায়? 

কোথ৷ পাক্প সৌভাগ্য এমন ? 
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জানে না বাদব। 

লক্ষ্মী আর কৃষ্ণ-ভক্তি ভিন্ন কভু নহে? 
একি ভ্রান্তি তার! 

বৃত্র-ঘম ভাবে সেকি মোরে? 

কিংবা! যেন নমুচি দানব ? 

অহঙ্কার না হইবে কেন? 

বসে ইন্দ্র উচ্চ স্ুরপুরে-- 
দেব, যক্ষ, আর যত গন্ধ অগ্মরা, 

নিত্য তার বাড়ায় সম্মান-- 

উর্ধবধী, মেনকা, রপ্তা, নিত্য তারে মেবে- 

এরাবত, উচ্চৈঃশ্রব! বাহন তাহার-স্" 

মহাবজ্ অস্ত্র ধরে করে-_.. 

ধরে দেহে সহজ্রলোচন ১--" 

আরেরে পাগল, 

জানে না ভাবে না মনে কু; 

কৃষ্ণভক্তি সৌভাগ্যের মূল, 
সেই ধন যতদিন রছিবে হৃদয়ে, 

দৌভাগ্য রছিবে ততদিন ;-- 

ততদ্দিন ভ্রিলেক পূজিত 9. 
কৃষ্ণ-সহ বিরোধ করি! 

স্বর্গে কেবা থাকিবারে পারে ? 

চল কৃষ্ণ বাসবে জিনিয়৷ 

পারিজাঁত আনি দারকায়) * 

নত্যভাম। পুথ্যব্রত ফরাব পালন ঃ 
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দেখাব জগতে 

কষঞ্চভক্তি কিবা শক্তি ধরে। 

গুন মহাঁমুনি, 

পারিজাত আনিলে হেথায়, 

স্বর্গে মর্ডে একাকার হবে, 

এইহহেতু পারিজাত ইন্দ্র নাহি দিল; 

হ্বর্গে মর্ডে একাকার কে পারে করিতে ? 

ইন্দ্র কি তা পারে সাঁধিবাঁরে ? 
ইচ্ছি যদি আমি,-- 

ইন্দ্র কি তা পারে রোধিবারে ? 

সে কথায় কিবা কাধ্য ছিল তার বল? 

কার্ধ্য মম আমিই করিব ) 

চিরদিনই নিঞ্জ কার্য সাধিতেছি আমি ১ 

কষ্ণ কতু দেবতার সাহায্য না চাঁহে-_ 

মোর কার্য বিচারিতে কে ধরে শকতি ? 

পৃথিবীতে ধর্দ্ের মহিমা, 
করিতে বর্ধন, 

লভেছি জনম আমি 3" 

কি উপায়ে তাহ! হবে সম্পািত। 

জানি আমি ভালমতে ১" 

শুন্হ সাত্যকিঃ 

ইন্দ্রের গৌরব হবে দুর ১. 
একবার ব্রজপামে 

শত্রুতা করিল যোর সাথে ১ 
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লা । 

নারদ । 

সে কথা কি হৈল বিল্পরণ ? . .." * 

সাত দিন কৈল বত ছিল পনাক্রম, 

পারিল কি গোকুলে তথাপি 

পুজা লইতে আমি বিদ্যমাঁনে ? 

সুসজ্জিত কর সেনাগণে-_ 

স।ত্যকি, সজ্জিত হও নিজে । 

যাই আমি প্রভু। 

(প্রহ্থান) 
নারায়ণ, বুঝিতে না পারি, 

কেন আজি কর এই ভাব? 
কেব? তব শক্র এ জগতে ? 

কার শক্র ভুমি হৃধীকেশ? 

কেন তবে ইন্দ্র সনে করিছ বিরোধ ? 

সম্মান লাঘব হবে তব? 

মান অপমান প্রভু ভাবিয়াছ কবে ? 

পশুমুর্তি করেছ ধারণ 
অবনীর উপকার তরে ১ 

চগ্ডালের পদধূলি ধরেছ মাথায় ঃ 

লাঘবিতে বস্থধার ভার, 

বানরের সহ, 

রাক্ষসের সহ প্রভু করেছ মিলন? 

শ্রীনন্দের বাধ! তুমি ধরেছ মাথায়,; 
শিখাইতে সখ্যভাৰ জগতের লোঁকে-- 

 ব্রজধামে ত্রজ বাপকের 

লতি 



€9 পতিদাঁন। [২য় অঙ্ক 

করিয়াছ প্রসাদ ভক্ষণ বনমালী ; 
অন্য কিবা কথা» 

মানবীর গর্ভে দেব জনম গ্রহণ, 
করিল! ত কতবার ; তবে কেন আজি-- 

সম্মানের তরে-__ 

স্বরপুরী কর ছারখার? 

দেবানুরে যুদ্ধ হয় শুনি, 

দেবে দেবে যুদ্ধ, একি কথা! 

নির্বিকার নিগ্ডণ ত তুমি লক্ষমীপতি, 

এ বিকার হৃদে কেন তব ? 
কুষ্খ। কি বিকার দেখিছ নারদ ? 

কেন তুমি হতেছ ছুঃখিত ? 

যতেক দেখহ প্রাণী এ তিন ভূবনে--" 

আম! হৈতে ভিন্ন কেবা কহ? 

লোকে বলে গুনি--. 

্রক্মা বিষ মহেশ্বরে নাহিক প্রভেদ $ 
কিন্ত আমি জানি-__ 

জীবাত্সাতে নারায়ণে নাহিক প্রভেদ। 

মান অপমান কিবা মম ? 

কে রাখিবে সম্মান আমার ? 

অপমান কেব। করে মোর ? 

আমিই ত.বিদ্যমান সর্বপ্রণী দেহে, 

কার মহ করিব বিরোধ ? 

চিন্তা নাহি কর দেবখধি-- 
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লারদ। 

দেখ তুমি কিৰা কার্য মোর 

লোক ছিত তরে-. 

বর্বপ্রাণী শিক্ষার কারণে--* 

দেখ মুনি কি কার্ধ্য করিব। 

অহঙ্কারে মত্ত দেবপতি 7 

অহঙ্কার শোভ। পায় তার, 

অহঙ্কারে মন্ততা না থাকে বদি । 

ক₹ষ্ণ-প্রিয়া সতী অন্থরোধ 

না রাখিল দেবপতি বদি, 

দেবতার যোগ্য কিসে দেই ? 

সতী-দেহে পুণ্য সদা রঙ্গে” 

লতী-দেহে চিরদিন বিদ্যমান আমি ৪ 

সতী মম বড়ই স্নেহের ) 
কৃষ্ণ-প্রিয়া কষ্ণ-তক্ত সতী সত্যভামা, 

তার নামে পারিজাত চাহিল। নারদ, 

দেই কণা! ইন্দ্র না রাখিল! 
পুণ্য সনে করিল বিরোধ ! 

শিখ!ইব দেবে-_- 

কৃষ্ণ বিন! দেবত্ব না রছে,-. 

কৃষ্ক-প্রেমই পুণ্যের সোপান ।, 

গ্রভু। 
এ তত্ব কি বুঝে না বাব? 

দেবগণ ভ্রান্ত কি এমন? 

, তুমিই তজ্ঞানের আধার $ 
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তুমি জ্ঞান দেও প্রাণী-হদে ? 

কহ তবে বনমালী, 

কেন ইন্দ্রে হইল এভাঁব? 

তব সহ এবিবাদইন্দ্রকেন করে? 

ক্ক। কর্মফল, কর্মফলে ইন্দ্রে হেন ভাক। 

শুন দেবখষি, কুকর্সের ফলে 

জ্ঞান চক্ষু আবরিত রহে। 

ব্রাহ্মণের অপকার করেছে নাধক, 

ত্রহ্মশাপ হইয়াছে তাহে। 

ভেই ইন্ত্র যুঝবারে ইচ্ছে মোর সাঁথে। 
চি নহি কর মহাঁমুনি,-- 

পারিজাতে আনি অবশীতে, 

দেখাইব অপরূপ লীলা । 

নারদ । তব লীগ! অন্তে কেবা জানে ? 

€ সত্যভামার প্রবেশ) 

সত্য । প্রাণনাথ ! 

গারিশ্জাত ইন্দ্র নাকি নাহি দিবে তোমা ? 

বাসব যুবিবে তব সহ? 

কচ । অহঙ্কার হৈল বাঁসবের)-- 

বড় সাধ তার, 

যুঝিবে আমার সহ ৮ 

দেখিবে কৃষ্ণের বাহু ধরে কত বল 

পারিল্লাতে গানিব হেথা কালি, 

তোমার প্রাঙ্গণে দেবি রোপিব সে তরু ১ 
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সত্য। 

কষি। 

শত্য | 

কঝ। 

প্রতিজ্ঞ! তোমার হইবে পুরণ, 
পুণ্যব্রত তব সতি হবে সম্পাদন । 

তব নাম করি সতাভা মা, 

ইন্দ্র কাছে পারিজাত নারদ চাহিল। 

নাহি দিল তাহে,_- 

সতী অপমান আজি করিল বাসব; 

সে সভীর গায়ে ধরাইব তারে; 

ঘবারকার আদি তোমা পুজিবে বাসব 8 

জানে না, ভাঁবে না মনে, 

কৃষ্ঃ-প্রিয়। কৃষ্ণ-ভক্ত যেবা-_- 

ইন্্রপদ ব্র্গপদ তৃচ্ছ তার কাছে; 
কৃষ্ণ হতে কৃঙ্ু-ভক্ত বড়। 

তুমি যাবে ধুঝিবারে ইন্দ্রের সহিত ? 
কেন প্রভু? | 

সাত্যকিরে পাঠাও প্রাণেশ। 

গরুড়ের ণহ,- 

তব সৈন্তে কেবা বল অটিবে সমন্তে? 

যাইব আপনি দেবি, 

সাক্ষাতে করিব লঘু তারে ১-.. 
দেখাইব মত্ততার ফন; 

চিন্তা নাহি কর সত্যভাম]। 

এত দুঃখ সহিবে প্রাণেশ, 

দাসীর কারণে ? 

প্রিক্নতমে, দুঃখ কিসে মোর? 

৫৩ 
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তক্তের মহিম! যাতে বাঁড়ে-.. 

সেই কাধ্যে রুষ্ণ সদ] প্রীত; 

ভক্কেতে বিক্রীত দেবি আমার শরীর-- 

সে তক্কের অপমান সহি কিনে বল? 
ভকত-নুখে কৃষ্ণ সদা সুখী; 
ভক্ত-মানে কৃষ্ণের সন্মান। 

চল দেখি, এস দেবখষি। 

(সকলের প্রস্থান ) 



ইন্দ্র । 

ক্ষ । 

তৃতীয় অঙ্ক 
0 ইবট ৩১ 

গরথম গর্ভাঙ্ক 

স্বর্গ _যুদ্ধস্থল । 

একদিকে গরড়, পৃষ্ঠে পারিজাতঃ 

সাত্যকি, কৃষ্ণ প্রছাক্স ও 

অপরদিকে ইন্দ্রঃ 

জয়ন্তঃ প্রবর। 

এটি একি হে মধুস্দন ! 

ক কাধ্য করিতে রত আজি? 

কি অকাধ্য, কহ দেবপতি £ 

সত্যভাম! বধূর তোমা র- 

পুণ্যবরত সমাপন তবে, 

পারিজাতে দ্বারকাক় যাইব লইয়া । 
কিন্ত এইরূপে ? 

ন1 কর এ হেন কম্ম কমললোচন॥ 

চরের মতন, কৃষ্ঃ অজ্ঞ।তে আমার-- 
তেন লহ পাগিজাতে £ ্ 

যুদ্ধ আগে কর মোক সাণে, 



| 
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দেবগণে করি পরাজয়, 

লয়ে বাও পারিজাতে দেখি বল কত। 

প্রতিজ্ঞা করেছি আমি গুন স্থুরপতি, 

পারিজাতে লইব ধরায় 

পারিজাতে তব সম অধিকার মম। 

জিজ্ঞাগিব কি আর তোমারে ? 

ধর ধনু ইচ্ছা যদি তব। 

€(উভদ্ের যুদ্ধ; জনন্ত কর্তৃক গরুড়ের প্রতি আক্রমণ) 

কৃষি । ( গ্রহান্নের প্রতি ) 

নিবারহ ইন্দ্রের কুমারে ;-- 
এঁ দেখ গরুড়েরে করে আক্রমণ, 

রহ ভূমি খগরাঁজ পাশে । 
€গ্রছ্যয়ের মহিত জয়ন্তের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ) 

কষ ॥ 

, (প্রবর কর্তৃক গরুড়ের প্রতি আক্রমণ ) 

(সাত্যকির গ্রুতি ) 

দেখহ সাত্যকি, 

পারিজাত করিতে উদ্ধার, 

প্রবর আমিছে বেগে দেখ; 

থাক সাবধানে-- 

বাণাঘাতে প্রবরেরে কর নিবারণ ; 

কিন্ত দেখো, নির্দয়ের মত, 

এ"র গ্রতি অন্ত্রাঘথাত কতু নাছি কর;-- 

ত্রদ্মকুলে জম্ম প্রবরের, 

মহা-পুণ্যবলে, বছ তপন্তার ফলে, 
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সশরীরে হ্বর্গলাঁভ করেছে ব্রাহ্মণ ; 

ধৃষ্টত। সহিবে এ'র তুমি-_. 

যুঝ সাবধানে সবে। 

( ইন্দ্রের প্রতি) সহ ইন্্র এ মোর প্রহার--" 
(ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ) 

(সাত্যকির সহিত প্রবরের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ) 

(জয়ন্ত ও প্রছ্থায়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেখ ) 

ভয়। বার বার বপিতেছি তোগা, 

জয় আশ! তাজ বীরবর ; 

প|রিজাতে দেহ ফিরাইয়া__ 
না! লইব পরাণ তোমার । 

প্রছা। প্রাণ তুমি লইবে আগার ? 
রাশ এতই হৃদে তব? 
সহ বাণ। 

জয়। শুনি নাই কভু, মানুষ হইয় 
দেবতার সনে করে বাদ ;--. 

সে সাহুস চূর্ণ হবে আর্জি 

দেখি আজি দর্প কোথা রহে,-. 

দেব অস্ত্র সহ রে মানব। 

দেবরাঙ্গ-নুত ! দেখ আঙ্জি, 

নর অঙ্গ ধরে কত বল /--- 

_ ক্ষই তব দেব অস্ত্র কোথা? 
অই দেখ অস্ত্রে মোর হয়েছে খণ্ডিত ) 

. শত অস্ত্র কর পরিত্যাগ-- 

প্রহ্য 
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জয়। 

গ্রদ্য। 
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লক্ষ শর করহ মোচন একমাথে, 

কৃতকার্য কভু না হইবে। 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা রবে স্থির-: 

কৃষ্ণ-বাক্য কভু নহে আন। 

ধন্য শিক্ষা তব কৃষ্ণ-স্থত-_ 
দেখাইল! অপূর্ব কোৌশল,-.. 
অস্ত্র খেলা বড়ই খেলিলা__ 

কিন্ত সহ এই প্রহরণ। 

দেখ চেয়ে হে শচীকুমাঁর, 

প্রহ্যয় জীবিত দেখ এবে /-- 

মহ! প্রহরণ তব কেন্ু নিবারণ, 
পুনঃ অস্ত্র করহ নিক্ষেপ, 

হে দেবননান; 

কোন্ প্রহরণে ভুমি জিনিবে আমারে ? 

রপ-ক্ষেত্রে জিনে মোরে, হেন সাধ্য কার? 

তব বল প্রত্যক্ষ দেখিন্থ, 

নাহি ৬রি তোম1,-" 

পারিজাত মম হস্তগত, 

কভু তুমি না পারিবে নিতে; 

দেব অস্ত্র করিল নিক্ষেপ-- 

ব্যর্থ কৈন্ুু তাহে আজি সন্মুথে তোমার, 

মানবের অন্তর এবে সহ দেব-মৃত। 

(উভদ্বের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ) 

€(মাত্যকি ও প্রবরের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ) 
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লা। ব্রক্ধকুলে জন্ম তব দেব, 
কেন আনি কত্র-ধর্খে রত? 

এই দেখ ধন্ু তব কাটিনু আবার ;-- 
নিপ্গ ধর্ম করহু পাঁলন,-- 

ত্যজ রণস্থল এবে, ক্ষমিব হোঁমায় । 

প্রবূর। ক্ষত্র তুমি যুদ্ধ ধন্দম তব-_ 

ক্ষমায় নাহিক প্রয়োজন ॥ 
রণস্থলে কার়মনোচিতে 

শত্র প্রতি করহ্ প্রহার, 

কি ভয় দেখাও মোরে? 

হে যাদব, জান ন! কি তুমি, 
খুরু মম যমদগ্রি-ম্ৃত-_ 

দেবপতি প্রিয়-সখা মোর,” 

 দেবতাঁও ডক্বে মোরে নারামণ জ্ঞানে, 

পারিজাত করিয়! উদ্ধার-_- 

শুধিব সথার খণ আজি রণস্থলে । 

প্নাত্যকি। পারিজাতে করিবে উদ্ধার ! 

কিআর বলিব? দ্বিজ তুমি )-- 

ব্রাহ্মণ যদ্যপি 

শত শত অপরাধে হয় অপরাধী-_ 

মছবংশে কেহ তারে প্রাণে নাহি মারে? 

এই হেতু লতিলা পরাণ আজি! 
(উভয়ের যুদ্ধ ও সাত্যকির মৃচ্ছিত হইন়্া পতন ) 
* গকুড়েন্ নিকট অগ্রসর হইয়। পরব কর্তৃক 
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পারিজা গ্রহণের উপক্রম ও গৃরুড় 

কর্তৃক পক্ষ দ্বার আহত 

হইয়া দূরে পতন ) 

পাঁরড়। আরে রে পাগল, 

রুষ্ণের বাহন আমি, 

কুষ্জ-পদ সদ বহি দেহে, 

কেব! হেন আছে, 

আম] সম শক্তি ধরে এ তিন ভুবনে । 

(সাভ্যকির সুষ। ) 

(জয়ন্ত ও প্রহ্যয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ) 

প্রদ্য। একি একি, পিতৃব্য মুচ্ছিত ! 

জ। পিতৃ-সখ। পতিত ধরায় ! 
(উভয়ের উভয়কে সুশ্রাষ1) 

কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের প্রবেশ) 
€কৃষ্ণ-স্পর্শে সাত্যকির চেতনাল।ভ ; প্রবরের চৈতন্ প্রাপ্তি) 

€ জয়ন্ত ও প্রবরের পুনরায় গক্ুড়ের প্রতি আক্রমণের চেষ্ট! ) 

ইন্দ্র । নাহি যাও খগরাজ পাশে-- 
বিনতানন্দন, মহাবলশালী। 

কষ । হে মহাবাছ, 

উরাবত আহত তোমার--* 
এখনও স্স্থ নহে, 

অর্ধরাত্রি হয়েছে অতীত এবে-স্* 

. আজি যুদ্ধ কর দম্বরণ, ) 

কালি পুনঃ ইচ্ছামত করিবে গ্রহাঁর 
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প্রতিজ্ঞা করিনু আমি শুন, 

সমরে না জিনি যদি তোণা, 

পারিনাত নাহি'লব কভু। 
ইন্্র। যথা ইচ্ছা তব। 

€ দকলের প্রস্থান ) 

জস্্ণ১০১৫০ 

দ্বিতীয় গর্ভা্ক 

কৈলান পর্বত | 

মহাদেব যৌগাসনে ধ্যানে উপবিষ্ট । 

চতুর্দিকে বেতালগণ দণ্ডায়মান । 

€ বেতাল সঙ্গীত) 

গঙ্গাধর শঙ্কর হর জয় পিনাকধ।রী। 

ব্যোমকেশ নীললোহিত জগ জয় ভিপুরারি ॥ 

জয় জয় গ্রভু চন্দ্রশেখর, অন্ধকরিপু, জয় স্মরহর, 
ত্রন্বক ভব শিব বা'ঘাম্বর, নরক অস্ত কারী ॥ 

নমে বিশ্ব তব চরণকমলে, পুজে দর্বধলোক ভক্ভি-বিন্বদলে, 
প্রসন্ন-নয়নে চাহ গো! সকলে, পাপ-তাপহারী ॥ 

» তি 
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( নারদ, কশ্ঠর্প, ও বৃহস্পতির প্রবেশ ) 

(নারদের গীত ) 

রাগিণী ঝিবিট খান্বাজ,-ভাল একতাল!। 

মঙ্গলময় বিশ্ববাসী-পাঁপ-তাপ-খগুন | 

দীনশরণ ভোমার চরণ ছুঃখ-সিন্ধু-ভারণ ॥ 

ঘটে বা এ ভবে জান তা সকলি, কাতর হাদয়ে তবু তোম! বলি, 
পুরাঁও মনসাধ, ঘুচাও এ বিবাঁদ, অখিল-শাস্তি-কারণ ॥ 
গ্রলয়পবন বহে ঘন ঘন, থর থর দেখ কাপিছে ভূবন, 

করুণা-নয়নে চাহ বিশ্বপাঁনে, তুমি জীবের জীবন ॥ 
সুরপতি যুঝে হরির সহিত্ব, দেখ প্রভু চাহি কর যা বিহিত, 

এ বিপদে আজি দেবগণ ভীত, ভরস1 তোমার চরণ ॥ 

কন্ঠ । হে বিভুঃ হে বিশ্বকর্তী জগৎ-কারণঃ 

জগতের নাঁশকারী, পুণ্যের আশ্রয়, 

তোমার মহত্ব হতে বিশ্বের বিস্তার; 

ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি তুমি, জনের আকর, 

মহা বল, মহাপূজ্য, ধর্ম-প্রবর্তক; 

অনংযুক্ত যৌগলভ্য তুমি, 

তুমি সর্ব, জগতের ধুরন্ধর তুমি; 

তুমি যন্ত, তুমি হরি, তুমি হবিভুকি, 
গুণাতীত, যশোঁরূপ, তুমি অন্তর্ধামী। 

সত্যের আশ্রয় তুমি প্রভু, 

/ পাপীগণে করহ উদ্ধার; 
পরম আনন্দ তুমি প্রাণ-অধিপতি ১ 
রক্ষ! আদি কর আমা! সবে)-" 
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বহ। 

নারদ । 

কহ দেব কি উপায়ে এবে 

বাসবে কেশবে যুদ্ধ হইবে খণ্ডিত। 
মঙ্গল আলয় তুমি প্রভু 

শিব নাম ধর? 

দেবতা অশিব আজি করহ খণ্ডন । 

জগতের একমাত্র তুমিই রক্ষক ; 

তুমি ভূত, বর্ভমান, তুমি ভবিষ্যত 

সর্বজ্ঞান, প্রধানের প্রধান আপনি £ 

দেবতার দেব তুমি, কম্ধ-সাক্ষী তুমি ; 

আদি, অন্য, মধা তুমি, প্রণব স্বরূপ, 

ভুমি বাঁক্য, তুমি অর্থ, তুমি তন্ত্র বেদ, 

মহিম1 তোমার জানে কেবা? 

বিপন্ন দেবতাকুলে আজি, 

রক্ষ দেব আপন প্রভাবে। 

দেব দেন, 

দয়া, শাস্তি, তৃপ্তি, প্রভু তুমি ১৮ 

দেবগণে তব দয্ব] করহ গ্রকাশ। 

কৃষ্ণ ইন্দ্রে হতেছে বিরোধ-_ 

কাপিতেছে সমস্ত জগত-- 

সাগরের বক্ষঃস্থিত জলযান যথা--- 

দশদিক উঠেছে জলিয়া, 

বিচলিত মহীধরগণ-. 

মুহূর্তে শতেক বুক্ষ হতেছে পতিত ;স্ 

দারুণ উত্তাপে জগৎ মহিছে- 
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পতিদান। | ৩য় অঙ্ক 

প্রচণ্ড আরাব শৃন্তে হতেছে উখিত,_- 

গ্রতিকূল বহিতেছে তরঙ্গিণী সব, 

প্রবল ভীষণ বাত্য। বহে চারিদিকে-- 

গ্রভাশৃন্য উদ্থা যহ হতেছে পঠিত।_- 

সে ভৈরব রবে, 

সর্ধবপ্রাণী হারাইছে জান, 

জলে অগ্নি উঠিছে জিয়া, 

চারিদিকে আকাশ মগ্ডলে 

গ্রহে গ্রহে হতেছে ঘর্ষিত-_. 

শত শত হারা দেব পড়িছে ছি ডয়া-_ 

মাতিসাছে দিক-হস্তীগণ, 

ধূসর বরণ, অকণ বরণ, 

মেঘদল শূগ্তদেশ করি আচ্ছাদিত, 

করিতেছে গর্জন ভীষণ__ 

বর্ষিন্তেছে বিবর্ণ কুধির১)--- 

কি আর কহিব দেব দেব; 

কি মেদিনী কিবা স্বর্গ আকাশ পাতাপ 

কিছুই ন1 রহিবে নিশ্চয়, 

এই যুদ্ধ ক্ষান্ত নাহি হয় যদ্দি ১ 
কি ফল যে ফলিবে তাহার 

জান তুমি ভালনতে।-- 

পর্দছায়! দেহ আমা সবে; 

আশুতোষ, এ বিরোধ করহ খণ্ডি-্। 
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৪ 

ফশ্যপ, স্বাগত দেবগুরু বৃহস্পতি ১" 
ইন্্র সহ উপেন্দ্রের বাদ ! 

চিন্ত। না করিহ ভোম! সবে; 

কত লীলা জানে লক্গীপতি, 

দেখ এক অপরূপ খেল।। 

ধন্মের মহিম। বৃদ্ধি তরে, 

এই খেল! খেলিছে কেশব । 

উপেন্রের ক্রোধ শঞ্তি হব, 

না তাঁধহ মনে _ 

রণস্থলে যাইৰ আপনি আমি, 

বঃনবে কেশবে পুনঃ করাঁৰ মিলন । 

কিন্ত শুন সবে 

বনদালী পারিজাতে লইবে ধরার, 

না পারব রোধিতে তাহারে । 

ভবিতব্য কে পরে খণ্ডাতে ? 

পরম ধান্সিক খর দেবশন্মা। নামে-- 

অনুরূপ ভার্ম্যা তার সতী-_ 

তার প্রতি কান-ুষ্টি করিল! বাব, 

ই তার কেশবে নিরাগ,-- 

পাঁপলেশ থ!কে যেই হৃদে, 

কৃষ্ণ-প্রেম নাহি রছে তথ] । 

আমি বুঝাহব ইন্দ্রে) ৃ 

গ্রায়শ্চি অনুতাপ করিবে যখন) 

র্বভাব হবে আবিভূতি | 
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যাঁও সবে নিজ নিন স্থানে, 

ন| চিত্তহ মনে) 

কুষ্ণ সহ স্থরেশের বিবাঁদ থগ্ডিবেঃ 

পারিজাত যাবে দ্বারকায়-_ 

কি মধুর কৃষ্ণ-লীল। হইবে প্রকাশ! 

ধন্য গো দ্বারকাপুরী, ধন্তা সত্যভাম, 

ধন্ত তুমি দেবর্ষি নারদ! 

আর পানিভাঁত, সেও ধন্য হবে। 

(সকলের প্রস্থান ) 

(বেতাল সঙ্গীত ) 

উমাঁগতি মহাঁদেবে ভজ মন দ্রিলে।নে । 

তক্তি-বলে মুক্তি পাবে, শক্তি না! রবে শমনে ! 

সুখে বল শিব শিব, ভাব এ পদ-রাঞ্জিব, 
'থুচিবে শিব তব, অস্তে পাৰে নারাঁয়ণে ॥ 

কাটিতে মায়ার ফাঁম, যদি মনে কর ভাখ, 

মন প্রাণ দেহ ঈপে, দেহ তবে এ চরণে। 
(প্রস্থান) 

০77০৬ 
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কৃষি । 

তৃতীয় গর্ভীঙ্ক 

স্বর্গপুরী- বুদ্ধস্থল 

পারিজাত বুক্ষমহ গরুড় । 

( একদিকে কক্চের, অপরদিকে ইন্দ্রের প্রবেশ ) 

পুনঃ বুদ্ধ করহ কেশব--- 

দেখিব কি শক্তি তুমি ধর) 

আনিকার রণে যদি রহ তুমি স্থির, 

ঝিব সে পারিজাত তোসারই) হইবে । 

যত ইচ্ছ! করছ প্রহার-_ 

কুষ্েেরে জিনিবে তুমি এত সাধ মনে $ 

জ্ঞান-লোপ হয়েছে তোমার । 

(উভয়ের যুদ্ধ) 

ধন্য বীর ধন্য শিক্ষা! ভব; 

কস্ত দেখি এবে-_- 

কোন্ অস্ত্রে বজে বিমুখিবে ? 

বস্র তুমি করহ মোঁচনম্জুরপতি, 

দেখ তার কিব। দশা করি 3 

সুদর্শন করিব নিক্ষেপ,” 

বন্জ তুচ্ছ কথা, 

বজ্রধারী তুমি এবে রক্ষ আপনারে । 
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( কশ্তপ। নারদ, ও বৃহস্পতির প্রবেশ) 
কগপ। একি! একি! স্থই্নাশ হবে-- 

চ০ 

কর অক্্রসশ্বরণ দৌহে,-- 

«কি ইন্দ্র ব্যবহার তব ! 
কনিষের প্রতি এই যোগ্য আচরখ ? 

কনিষ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাতের তরে 

বজের কি হইল শির্খাণ ? 

এই কি উচিত তব, দেবপতি তুমি ? 
বজতবকতব্ল ধরে? 

কম্-বক্ষঃ করে পরশন, 

এ পুণ্য বঞ্রের কি আছে ? 
আর নারায়ণ, কি আর কহিব ভোঁমা ? 
ক্রোধ তব সুরেশের প্রতি, 

কোন্ দোষে বিশ্ববানী হৈল অপরাধী? 
কেন আজি স্থষ্টনাশ কর? 

সুদর্শন চক্র যদি করহ নিক্ষেগ-- 

এক ইন্দ্র তুচ্ছ ক্থা, 
সহস্র স্বর্গের মহ লক্ষ দেবপতি 

বিনাশিত হবে তাহে ১ 
পিত। বলি গ্রহিল। আমারে, 

ভাগ্যবান অ।মি--- 

রাখ আঞজ্জি পিতার সন্মান দেহে। 

পিতঃ, অপরাধ নাহি কিছু মম, 

মর্বজ্ঞ আপনি, 
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অধিদিত নাহি কিছু তোমার নিকটে,-- 

পারিজাতে অধিকার মম আছে, 

তবে কেন দেবপতি 

দরকার পারিজাতে না করে প্রেরণ ? 

পুণ্য ব্রত হলে মম।পন, 

পারিগাত অ।সিবে স্বরগে পুনঃ । 

(ন্তালগণের মভিত মহাদেবের প্রবেশ ) 

(বধেঠাল সঙ্গীত) 

হরিহর রূপে ভূনন উজল দেখ রে ভকত নয়নে । 

শিবরকপ শিক্গ। কঝরপে মুধলী ধরে বদনে ॥ 

একরপে দেখ শ্বশানবানী, গলদেশে মাল অস্থিরশি। 

পুনঃ বনমাপা নিকুপ্ নিব সী, বিপাঁসী গোপিনী সদনে ॥ 

একঞপে প্রভু মদ! দিগন্বর, ভষমে লেপিত শ্বেত-কলেবর, 

আর রূপে পুনঃ হের পীতান্বর, চচ্চিত বপু চন্দনে | 

দেখ জশাখি ভরি ভুবনগোহন, মধুর-মুরতি মানস-রঙীন, 

হদি-পুস্পে মাথি ভকতি-চন্দন, অঞ্জলি দেহ চরণে ॥ 

কৃষ্ণ । স্বাগত হে দেন-ঢুড়াঁমপি-_- 

তন পদার্পণে দেন পবিত্র এ দেশ। 

মহা । কোন্ দেশ পবিত্র হইবে-- 

মম পদার্পণে ? 

কুষ্খপদ সম।গম লভেছে যে দেশ-- 

সেই দেশ পরশনে 

পবিত্র হইন্ু আমি নিজে । 

কহ দেব এবা কোন্ লংলা ? 
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কৃষঃ। 

মহ1। 

ক । 

পতিদান। [ওয় অঃ 

লীলা নহে দেখ উমাপতি, 
দ্বারকায় চাছি পারিজাতে 

দিনেকের তরে।-- 

ইন্দ্র তাহে ঘটায় বিরোধ । 

রাখ ইন্ত্র কষ্ণের বচন-- 

কুষ্ণ-নাক্য কভূ মিথ্যা নহে। 

গুন সর্বজন, শুন দেবপতি, 

নাহি চাহি পারিজাত চিরদিন তরে 

ধরাধামে ; সত্যভাম।-পুণ্যব্রত হেতু 

দিনেকের তরে আমি চাহি পারিজাতে। 

সমুদ্র-মন্থনে উঠে পারিজাত, 

অবশ্তই অধিকার আছে মম; 

ভিক্ষা! নাহি চাহি তব কাছে, 

নিজ দ্রব্য মাগিতেছি আমি, 

আপনার ব্যবহার হেতু। 

এরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, স্বর্গে যত সুখ, 

সকলি তোগার দেবপতি-_. 

একমাত্র পারিজাত দিনেকের তরে 

চাছি আমি পুণ্যব্রত-সমাঁপন হেতু, 

কেন তুমি বিরোধী তাহাতে? 

সাধুর কর্তব্য কর্ম এই-- 

পুণা-কাঁধ্যে যোগদান, 

সত্যভাম! পুণ্যব্রত করিবে ধরায়" 

বাড়িবে ধর্শের ষশঃ অবনীমওলে-্ 



ওয় গর্ভাঙ্ক ] পতিদাঁন। ৭১ 

মহা । 

কেন তাহে হতেছ বিরূপ? 

শুন দেবপতি, 

পাঁরিজাত হষীকেশে করহ প্রদান ; 

কেন তুমি জ্ঞান-হার! আজি ? 

জান না কি নারায়ণ পুরুষ প্রধান,_ 

ঘন্দ কর তার সহ কাহার সাহসে ? 

ইন্্র। শুন শন্ভু বচন আমার 

ক্ষ | 

ধ্ররাবত, উচ্চৈঃশ্রবা! আদি যত যাঁন, 

শচী, বজ, পারিজাত, নন্দন-কানন ; 

স্বরগের ভূষণ(ই) ত এই) 
পারিজাত লয় যদি দেবকী-কুমাঁর-- 

স্বর্গে মোর ইন্দ্রত্ব কোথায়? 

পারিজাত মরতে লইলে, 

ত্বর্গ-নুখ মানবে পাইবে-- 

স্বর্গে-মর্ডে হবে একাকার ১" 

এ অধর কাধ্য কৃষ্ণ কেন করে আজি? 

অধর্ম না করি আমি কভু ১. 

পারিজাত মরতে লইলে, 

স্বর্গে-মর্ভে একাকার কেমনে হইবে ? 
পাপ-পুণ্য কিসে হয় ভবে? 

কর্ম-ফলে, _কম্ম-ফলে স্বর্গবাপী নর- 

কর্ম-দোষে নরকে নিবাস 7" 

শ্বর্গে মর্ডে একাকার হবে-্" 

কে তোমারে কহিল এ কথ! ? 
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দেবপতি ইন্দ্র হয়ে তুমি 
কেমনে ব! করিলে প্রত্যয়? 

আরে পাগলের কথা, 

পারিজাত মরতে লইলে, 

ব্বর্গে মর্তে হবে একাকার ,_ 

কৃঞ্ে যার! দেখে দিবানিশি) 

তাঁর! যদি স্বর্গ নাহি পায়, 

পারিজাত কিবা স্বর্গ প্রদাশিতে পারে? 

শুন মৃত্াঞ্ীয়, শুনহ সকলে, 

গতিজ্ঞ! যে করিয়াছি আমি 3 

কৃষ্ণ-প্রিয়! সত্যভাম। সী 
অপমান কিল বাসব তাঁর, 

দ্বারকায় গিয়! ইন্দ্র আজি, 
স্তবে তুষ্ট করিবে তাহারে; 

মতীর করিয়া! পুজা 
নিজ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে বাঁসব। 

€(্বগতঃ) নারায়ণ, কত ছলা জান, 

সহী অন্ুব্ধপা প্রতি 

কাম-দৃষ্টি করিল! বাঁব, 

সতী-পুজা করায়ে তাহারে 
সেই পাপ পুনঃ আন্তি করিবে খণ্ডন । 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা রবে স্থির--- 

শুন ইন্দ্র ধর মোঁর বানী, 

না কর বিবাদ, যাহ 
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ইন্দ্র। 

ক । 

দ্বারকায় পারিজাত লয়ে ঃ 

কষ্ণ-প্রিয়! সতী সত্যতামা-" 

তার "ুজ। করি, 
পুরন্দর ধন্য হও আঙদি। 

একি কথ! কহ দেবগুরু ? 

জো আমি কনিষ্ঠ কেশব, 

তাঁর রমণীর পূজা করিব কেমনে £ 
পারিজাতে দিনেকের তরে 

দ্বারকায় দিব পাঠাইয়!। 
শুন পশুপততি। 

পুনরায় বাধিল বিরোধ ঃ 

ইন্দ্র সহ কিষে মোর সন্বন্ধ-নির্ণয় ? 

পৃথিব'তে কত অবতারে 

কৈল্ু আমি জনম গ্রহণ," 

কতরূপে আবিভূতি হয়ে 

কতই অশুভ আমি করি খণ্ডন । 

হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য কশিপু, 

লয়েছিল মমস্ত ভুবন-- 

বধিলাম উভয়েরে, স্বর্গপুরী তবে 

নিফণ্টকে দেবগণ কৈল। অধিকার ১ 

ধর্ম-বলে মহাবলী বলি 

লয়েছিল ব্রিভূবন, কার স্থথ হেতু, 
পাতালে রেখেছি তায়ে ঝাধি? 

দুশানন। ইন্জরজিত--" 
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তোমারি আশ্রিত চন্দ্রচুড়-_. 

জান সবে; কিব। গতি করিল বাসবে,." 

রাম অবতারে আমি বধিন্ু তাহারে ১. 

ইন্দ্র সহ কি সম্বন্ধ মন? 
বুঝাও উহারে প্রভূ তুমি ; 
ভূমিতলে লোটাইয়! সহত্র-লোঁচন-স্ 
সতীর চরণে যদি পড়ে, 

তবে তার অপরাধ করি আমি দূর। 

একি কথা, বুঝিতে ন। পারি ১-- 

শুন পিতঃ; শুনহ নারদ 

পঞ্চানন কর অবধান, 

একি কথ। বলিছে কেশব ? 

আপনি করিল! ভূমি সম্পর্ক-স্বাপন, 

নিজে তাহ] ছিন্ন কর কিসে? 

অগ্রজ বলিয়া মোরে আগে, 

কিসে কর হেন অপমান ? 

পারিজাতে লহ দ্বারকায়,--" 

কিবা প্রয়োজন মোর, 

দ্বারকায় নাহি যাৰ আমি। 

দবারকাক্স নাহি প্রয়োজন তব? 

সতী-পুজা না করিবে তুমি ? 

যাহ খগেশ্বর এবে পাতাল ভুবনে, 

বলিরে এখনি আন হেথা, 

করিব তাহারে আজি স্বর্গ অধিপতি । 
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গরুড়। প্রতু, দয়াময়ঃ 

অদ্দিতির সতা, কৃষ্ণ, ভূলিল! কি আমি? 

মন্বন্তরে বলিরে করিবে 

স্বরগের অধিপতি, 

কর প্রভূ ক্রোধ স্বরণ 

মহা। হে বাঁসব, 
পাঁগে কলুধিত এবে হৃদয় তোমার ১" 

দেবশর্শী ব্রাহ্মণের সতী ভার্ধ্যা প্রতি 

কম-দৃর্টি করিল। বাদব ;-. 
সতী-পুজ! করহু এখন, 
তবে সেই কলুষ খণ্ডিবে ; 
দেবপতি ন! হও অজ্ঞান,_- 

যেই প্রভু, ইন্দ্রহ দিয়াছে তোমা, 

তাঁর আজ্ঞ। কেন অবহেল ? 

ইন্্র। উঃ বুঝিলাম এবে,_ 
ক্ষম অপরাধ দেব্--. 

পাপে মগ্ন হৃদয় আমার; 

তব কার্ধয পারিনি বুঝিতে,--" 

তব সহ করিয়াছি রণ! 

আহ, আহা, কৃষ্ণের শরীরে 

করিয়াছি অস্্-বরষণ ! 

ক্ষম প্রভু দান ভাব মোরে। 

না কহ এ হেন দেবপতি ; 

চিরদিন জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠ মে আমি) 

এ 
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কিন্তু, সত্যভাম। কেন-- 
কুষ্ঃ-তক্ত যেবা, 

কঙ্-প্রেম হৃদয়ে যাহার, 

সেত ইন্দ্র, কৃষ্ণ হতে বড়। 
চল এবে যাই দ্বারকাঁয়। 

(বেতাল সঙ্গীত ) 

সদা নাচে ভোলা ভৈরব সঙ্গে, জটে বাব] গঙ্গা তরল-তরঙ্গে, 

শিশু সনে হরি নাচে ত্রিভঙ্গে,। কিবা শোঁভা ঢড়া-বন্ধনে ॥ 

গ্রলয়-মূরতি ভূবন-বিনাশী, হেরি ভয়ে ভীত চরাঁচর-বাসী, 

আর রূপে হের চারু-মুখে হাঁসি, নিরত বিশ্ব-পাঁলনে ॥ 

দেখ আখি তরি ভূবনমোহন, মধুর মূরতি মানস-রগ্রন, 

হ্দি-পুষ্পে মাথি ভকতি-চন্দন, অগ্রলি দেহ চরণে ॥ 

(সকলের প্রস্থান ) 



সততা । 

চতুর্থ অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

ঘারকা_ সত্যভামার খুহ-প্রাণ 

কৃষ্ণ ইল্দ, সভ্যভাঁম!, গরুড়, নারদ, 

সম্যখে পারিজাত বৃক্ষ 

প্রজণে রোপিত। 

লহ দেবি পারিজাত-- 

অভিমান প্রিয়তমে হইল কি দূর? 

এক পারিজাঁত পাইল রুঝক্সিণী__- 
পারিজাত বৃক্ষ দেখ প্রাঙ্গণে তোমার ॥ 

ইন্দ আসি আইল এ পুরে 
পুদ্জিতে তোঁমাঁয় দেবি । 

স্বাগত হে দেবকুলপত্তিঃ 

মর্তবাসী মোরা--- 

কি দির! রাখিব মান তব? 

প্বর্গপুরে বাস কর তুমি" 

মন্দাকিনী নদী তীরে, নন্দনকাননে। 



9৮ 

হন্ত্র। 

পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

অগ্দরা কিয়রী অর বিদ্যাধরী সহ-_ 

নিয়তই রহ তুনি গুফুিত1 সনে, 

তব যোগা সমাদর, 

মাঁনবে কঙজিবে কিসে বল? 

বঞ্তপ্রিয়ে ন বল এমন- 

কুষ্তগদ দিব।নশি করে যে দর্শন, 

স্ব্গজুন ভুছে তাঁর কাছে। 

তন দরশহন এজি ৪৬৫ হই. 

ক্্-প্পম ভোমাও হৃদয়ে 
লী মি, ভূমি স্ব 

দেনদাত, কই ার্দতী_ 

অধেো-গিতি €ণী ভূমি বেবি, 

গোক্-ফল-দাতী ভমি সদা) 

অনাধি-গৃ2য-ভিয়া দেবি সতাযভাম), 

তব ঞ্রিরা কে ভাঁনে জগতে ? 

আংয়।তে মানবাজস পর) 

তোমার মহিন! মাতঃ কি পারি বর্ণিতে ? 

বেদপতি ন। বুঝল ভোমা- 

পঞ্চানন আগাম না পায়, 

কপা মোরে কর কৃপাসয়ি। 

তুমি দ্র্গ দিল এ দাসেরে--- 

,অহস্কীরে মন্ত হয়ে দেবি, 

' 1 জানিনু ভোণার চরণ--. 

ক্ষম অপরাধ মম সূতি। 
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তুমি শূন্ত জল স্থল পৃথিবী পর্বত, 

সর্ধ গৃহে জনণী-রূপিণী তুমি--* 
তজ্ঞান ছুর্মতি কর দূর-. 

সম্পদে হইয়া মত্ত, 

তব তয় নাহি জানে মঢ-" 

না চিনি আপন ঠাকুর 

পদছাঁয়! এ দাদেরে দেহ লারায়ণি। 

সত্য। স্ৃরপতি, মানবী এখন আমি, 

নাহি বন এ হেন বচন-- 

পতী অপমান ভুমি করেছ দেবেশ- 

ভক্তি তাবে কৃষ্ঃ-পুস। কর-- 

মের পু এবে অকারণ । 

কৃষ্ণ। তব পুজা! অকারণ দেবি ? 

কুষ্ণ-ভকে পুডা যেব। করে, 

কচ ভার বাধা চিরদিন। 

যাগ ইঞ্র নিন স্থানে, 
গ।প তব হইল খণ্ডিত, 

কিন্ত সাঁণধ।ন-- 

সতী অপমান কড়ু না কর দেবেশ, 

সতী-দেহে কৃঝ বিরাজিত সদ 

(ইন্দ্রের প্রস্থান) ২ 
নারদ । দেবি, সত্যভানা-- 

পারিজীত ঘ।রকার হইল রোপিত-- 

গ্রতিজা তোনার দেবি হইল পুরগ,-- 



সত্য। 

ক । 

নারদ । 

তায । 

পতিদান। [৪র্থ অঙ্ক 

কিন্ত তব প্ুণ্যব্রত কোথা ? 

পুণ্যব্রত আয়োজন কর দেবর্খবি-- 

গারিজাত রবে হেথ। দ্রিনেকের তরে-" 

কালি ব্রত কর সমাঁপন। 

আয়োজন কৃহ ভার কিবা? 

এক লক্ষ ধেনু, ধান্ত লক্ষ কোটী-_ 
লক্ষ কোটা ব্বর্ণ-মুদ্রা দর্সিণা আমার, 

বসন ভূষণ দান যোঁড়শ বিধান-_- 

অশ্ব রথ গম বুষ আর--- 

যাবতীয় বিপ্রগণে কর নিমন্ত্রণ" 

ইহ] ভিন্ন দেবি, 
নিফ্ষয়ের কর আয়োজন । 

ন1 চিন্তহ মুনি, নি য়ের তরে-_- 
যে ধন মাঁগিবে তুমি দিব । 

নারদ। (স্বগতঃ) কোন্ ধন দিবে তুমি কৃষ্ণ-বিনিময়ে ? 

সত্য । 

কষ । 

সংসারের স।র নারায়ণ,-- 

পৃথিবীতে তুল্য তাঁর কেবা ? 

মহামুনি বলিল! যেরূপ, 

আয়োজন কর তার দ্বারকা-ঈশ্বর ; 

পুণ্যব্রত সমাপন করি কালিঃ 

পারিজাত ব্বর্গে পুনঃ দিব পাঠাইয়া | 

চিন্ত। নাহি, কর প্রাণেশ্বরি,-- 
সর্ধ আয়োজন ভুমি পাবে. 

ধত্যভামাঃ পুণ্যত্রত কর সমাপন । 
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নারদ । লোক মাঝে ধন্ঠা হবে সতি, 

দেব-পুজ্য। হবে চিরদিন-_ 
জন্মে জন্মে গোবিন্দেরে পাবে £ 

পুণাব্রত দেখিয়া তোমার,” 

জগতের নারীগণে, 

বুঝিবে সতীত্ব কিবা! ধন। 

সতীর মাহাঁম্মা নরে বুঝিবে নিশ্চয় ; 

স্বামী আদরের মূল্য কত। 

(সকলের প্রস্থান) 

দ্বিতীয় গর্ভীঙ্ক 

রৈবতক পর্বত । 
কুঝ্সিণীর গৃহ | 

রুক্মিণী উপৰিষ্ট। 

(গীত) 

রাঁশিণী বারোয়।-তাল ঠুংরি ৷ 

কেন আজি মন উচাটন। 

না পারি বুঝিতে মনে, এ আর কেমন ॥ 

কুন্থুম কাঁনন মন, যেন রে বিন বন, 
নয়নের নীর কেন) হতেছে পতন ॥ 



৮২ 

ক 

প্রহ্যু। 

ক্। 

গতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

না জানি কি ছঃখরাশি, পড়িবে হৃদয়ে আসি, 

অলক্ষ্যে দূর্পণতলে, ছায়ার মতন ॥ 

গোবিন হৃদয়ে যার, দুঃখ কি আছে গো তাঁর; 

ন! জানি করম.ফলে, কি আছে লেখন ॥ 

কেন আজি অশান্ত হৃদয়? 

কিছু ত লাগে না ভাল-- 

একি একি অস্থির অন্তর কেন এবে? 

গোবিন্দের বিরহ যাতন 

সহিয়াছি কতদিন, 

কিন্তু কভু এ ভাঁবের হয় নি উদয়। 

কেশবেরে হাঝাইব যেন,--- 

একি ! হেন অমঙ্গল বাণী মুখে আসে কেন? 

অকন্মাৎ কেন এই ভাব? ও 

কে মোরে বলিয়৷ দিবে? 

( গ্রচ্যপ্নের প্রবেশ) 

মাগে। মাগো সর্ধনীশ হয়েছে মোদের-- 

পিতারে হারাই বুঝি আজি-- 

মাতা সত্যভাম। প্রতিজ্ঞ! করিলা আজি--” 

পুণ্যবত সমাপন করি কালি, 

নারদে করিবে হরি দান; 

মাগো মাগে। কি হবে তা হলে? 

কেমনে ধরিৰ প্রাথ মোরা ? 

প্রচ্যয়রে, ফি কথ কহিলি আজি তুই! 
পারিজাত স্বর্গ হইতে 
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প্রহ্য। 

ঘারকায় আনিল! কেশব-_- 

এই সে কারণে ? 
সত্যভাঁমা! অভিমান হয়েছে মোচন-. 

পারিজাত বৃক্ষ আজি 

সত্যভামা-প্রাঙ্গণে রোপিত১-- 

আর কেন? 

নারদে করিয়! হরি দাঁন, 

কি ফল লভিবে সত্যভাঁমা ? 

কেব! তোরে কহিল এ কথা ? 

টনিন্থ এ কথ! মাতঃ উদ্ধবের মুখে 3 

তোঁষাঁর নিকটে তিনি 

এ সংবাদ দিল! পাঠাইয়া ) 
কহিলেন দ্বারকার যাইবারে তোঁমা। 

সর্বনাশ হবে দেবি কাঁলি-” 

চিন্ত এর সছপায়। 

পুণারত করি সত্াভাম। 

স্বামী-দান করিবে নারদে,-" 

কেমনে করিবে বল? 

সত্যভাম! এক1 ভার্ধ্যা নহে, 

আমরাও কৃষ্ণ-পত্বী, আমাদের ধন 

সত্যভাম। এক দিবে কারে ? 

ভ্রান্ত আজি হয়েছে উদ্ধব ; 

যাও তুমি, ন1 চিস্তহ মনে--" 

যাৰ আমি দ্বারকায়,-স্ 



পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

সতাভাশ। শ্বামী-দান করে যদি 

নি, মনে করিব মুক্ত তারে। 

কর মাতঃ যে হম্ম বিহিত । ক 

€ প্রস্থান ) 
হরি-দান। কি মধুর কথা ! 

কিন্ত, কে কারে করিবে হরিদান? 

হরিদান কেবা কারে কঞ্ধিবারে পারে ? 

পৃথিবীতে হরি নহে কার ? 

ভক্তি-ভাবে ডাকে ষে তাহারে, 

তার(ই) ভিনি,--কিন্তু উহু! হরির বিরছে 

এ জীবন ধরিব কেমনে ? 

বায়ু ছাড়া জীব কভু বাঁচে? 

মীন কভু বাচে জপ বিনা ? 

রস বিনা লতিক। শুকায় ১ 

কৃষ্ণ বিন ক্ষক্সিণীর প্রাণ কিসে রবে £ 

ব্রহ্মা, মহেশ্বর ধারে ধ্যানে নাহি পাক্স, 

সেই নারায়ণে পাইলে নারদ, 

দিবে কি সে নিফ,য় লইয়া? 
নাহি দেয় যদি, 

দেবখবি চরণের তলে; হরির সাক্ষাতে 

এ পরাণ দিব বিনর্জন। 

৮ (প্রস্থান ) 



তৃতীয় গর্ভাস্ক | 

ভ্বারকণ1--ব্রেতস্হল । 

প্ারিজাঁত মালাক্স পারিজাত বুক্ষে কৃষ্ণ বছ 

নারদ, সত্যভামা, ভ্রাহ্মণগণ, উদ্ধব ও 

প্রহ্যন্ন উপস্থিত ॥ 

ধন্য দেবী সত্যভাম। ! 

পশতিদান করিল আমারে 

স্বুগে ষুগে রহিবে আখ্যাভি, 

'ন্ম্ত অক্ষপ্প স্বর্থ তব। 

ধন্ত1 নহে দেবী সত্যভামখ, 

ধন্য ভুমি দেবার্ধ নারদ---" 

বিনা তণপে হল্সিরে পাইলে, 

সহা-পুণ্যবান তুমি-- 
ধন্ঠ এই পারিজাত তরু, 

ধন্য এই পারিজাত মালা» 

কিন্ত দেব, 

কি হবে উপায়, আমা সবাকার £ 

সত্য ভাম1 কৃষ্ত-ভ্িয়1--- 

কক্সিণীর প্রাণধন হি- 

'অগণনল ভাষ্য গোবিন্ে র-- 

কেমনে ধরিবে প্রাণ আর ? 
[এ 

টি 



৮ত 

প্রহ্য। 

কষ । 

নারদ । 

উদ্ধব। 

সত্য । 

€ লারদ। 

পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

হরিদাস সকলে আমরা--- 

দ্বারকার পণ্ড পক্ষী কীট... 

হরি-প্রেমে সব'ই পাগল--. 
কেমনে বাঁচিবে সবে বল? 

কহ মুনি কিবা সে নিয় চাহ? 

গোবিন্দেরে দেহ মুক্ত করি। 

ন! শুনিব কার কথ, পিতঃ, 

বন্ধন তোমার দেব 

না? পারি দেখিতে আমি, 

বন্ধন-মোচন করি তৰ। 

না কর মোচন পুত্র বন্ধন আমারঃ 

নিষ্ধ য়ে মোচন কর আগে". 
বন্ধন মোচন কর পাছে। 

কি নিয় লইব তোমার ? 
নাহি চাহি কোন ধন লইব তোমারে। 

একি কথা মুনি? 

কি কথা বলিছ দেবখযি ? 

কালি তুমি কহিলা যে মোরে 

করিবারে নিষ্কয়ের আয়োঁজন- 

আজি কেন বল অন্তরূপ ? 

হরি-দান করিল! আমারে ভূমি- 
মন্ত্র উচ্চারিয়া, বিধিমতে, 

পুণ্য হেতু স্বামী-দাঁন করিল! আমারে । 

নিফয়েতে পারি মুক্তি দিতে, 
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ইচ্ছা যদি মম) 
কিন্ত এবে দেখিনু ভাবিয়া, 

নিক্কয় লইয়] 

হরিরে না পারি দেবি করিতে মোচন । 

কি আর করিবে সত্যভাম। ? 

যাও সবে নিজ নিজ স্থাঁনেঃ 

হুরি লয়ে যাই আমি এবে ১-- 

দ?ন।র দন যত-_- 

ব্রাঙ্মণে করিনু আমি দান, 

ধনে মোর কব! প্রয়োজন ? 

€( আনন্দে ত্রান্ণগণের প্রস্থান ) 

উদ্ধব। দেবখষি, ভবিতব্য কে পারে খ্ডিতে ? 
কর তুমি কেশবের বন্ধন মোচন; 

কি অনর্থ হ'ল আজি; 

দ্বারকায় হাহাকার রব,-.. 

রুষ্সিণী আপিয়! পুনঃ, 

জানি ন! দেবকী দেখী আসি, 

কি অনর্থ ঘটাইবে আজি । 

কৃষ্ণে লয়ে কি করিবে তুমি মুনি? 

দেহ ছড়ি গোবিন্দেরে-* 

দ্বারক্র কর প্রাণ-দান। গু 

নাঁরদ। হে উদ্ধব, কৃষ্-ভক্ত তুমি-_ 

না বল এ হেন কথা, 

, কি করিব নারায়ণে লয়ে ॥ 



৮৮" 

দত্যা। 

পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

গোবিনের বন্ধন মোচন 

করিব এখনি আমি তব অনুরোধে । 
(কঝের বন্ধন মোচন) 

আভরণ ফেল নারায়ণ,” 

গোপাল; এ বেশে আর কি কাঁধ তোমার ? 

রাঁজ বেশ ত্যজি, 

তপস্বী হইয়া ধর তপন্নীর বেশ, 

ভ্রমিতে হইবে এবে তপস্থীর পাছে » 

মাথার কিরীট ফেল হরি, 

বিনিময়ে জট ধর শিরে ? 

কনক-মুকুভাহার ত্যজি 

বনমাল! এবে তুমি করহ ধারণ; 

রাজবেশ ফেল হরি পর বাঁঘছাল-_- 

(হরির বেশ পরিবর্তন ) 

বড় ভাল সেজেছে তোমারে হরি । 
একি খেল! খেল মহামুনি ! 

দ্বারকার অধিপতি-ত্রিভুবন-প ত 

ষেই কৃষ্ণ, কেন তারে ধরালে এ বেশ ?. 

তপন্থী-হৃদ্রয় কিগে! এতই কঠিন? 

ভাগারের রজত কাঞ্চন, 

রাজ-কোধে মণি মুক্ত! বত, 

ধনাগারে যত ধন আছে, 

দ্বারকাঁর সমস্ত বিভব, 

দিব তোমা, কষে, মুনি দেহ মুক্ত কত্ি। 
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নারদ। 

সত্য। 

নাহি কান বুথ! বাক্য-ব্যয়ে__ 

ন| দিব কৃষ্ণেরে কভু নিয় লইয়া, 

বিরক্ত না কর মোরে আজি । 

ব্রত তুমি কৈল! সমাঁপন--" 
পুণ্য তব হইবে অক্ষয়; 

লভিয়াছি যেই ধনে, 

ফিরে কু নাহি দিব তারে। 

বুঝিলাম চত্ররালি তব-__ 

ভ'ড়াইয়! লয়ে যাও প্রাণপতি মম; 

পুণ্য মুনি হইবে আমার কিবা ? 

কষে তুমি লয়ে যাও কোথা ? 

কঃ ভোমা দিয়! 

কি পুণ্য লইয়! রব ঘরে? 

কি ছলে ছলিলে ভুমি 'গানি-- 

কৃঝে নিয়া পুণ্য দিবে মোরে ? 

কিবা পুণ্য পার প্রদানিতে মুনি? 

কুষ্ণ বিনা পুণ্য কোথা আছে? 

কাচ দিয়া! লয়ে যাও কাঞ্চনের মালা, 

শিল! দিয় ভুল।ইয়া মোরে 
লয়ে যাও পরশ-রতন ? 

পত্যভাম। দেহ হ'তে আজি 

প্রাণ তার করিছ হরণ তুমি ৪ 
ত্রত নাহি হইত আমার-: * 

কিবা ক্ষতি হইত তাহাতে ? 



নারদ। 

।তিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 
নিচ্চ য়ে করিব মুক্ত কছিলা যে মোরে, 

তেই তোমা করি শ্বামী-দান। 

সত্যভামা, 

গত্য-ত্রা কভু নাহি হও) 
মন্ব উচ্চারিয। মুখে, ত্রাঙ্গণ-সম্মুখে, 

অগ্নির সুখে দেবি-- 

ককিল। আমারে স্বামী-দান ; 

রত নাঁহ হইত তোমার, বলিছ এখন 9 

কে তেোনারে লেধেছিল ভরতের কারণে ' 

জিজ্ঞ।পলে প্রণ্যব্রত বা, 

বনু হাছার ফল যত, 

তাই তুমি প্রতিজ্ঞা করিল! দেবি, 

পুণ্যবত মন্াপন করিবে নিশ্চয়-- 

এবে কেন কহ আন ? 

দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ ? 

একক দেখিয়া মোরে, 

চাহ যদি বল করিন'রে, 

দেখ|ইব শক্তি মোর কত । 

কি আর দেখাবে শক্তি মুনি ? 

ভন্মর/শি করিবে সবারে ? 

না! ডরি তোমার ক্রোধে দেব-- 

ফেল আম! সবে, শাপানলে ভঙ্গ করি? 

পিভার বিরহনলে সবে 

পুড়িয় মরিয়া হবে ছাই দিনে দিনে-- 
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তব ক্রোধে দেবধধি, 
মুহুর্ডে বন্ধণা হবে দুর-_ 

নিমিষে হইব ভক্মরাশি। 
উদ্ধব। গুন বৎস দেখ একবার, 

কৃষ-মাত1। বিলম্বেন কেন ? 

দেখ তুমি জননী তোমার 
বৈবতক ত্যজি, 

রকায় কেন নাহি আসে? 

( প্রহ্যয়ের গস্থান ) 

নারদ। কেন আর কাদ সত্যভাম1? 
বাঁও গুহে তুমি-- 
কৃষে।রে লইয়া এবে যাই। 

সহা। কোথ| তুমি যাইবে এখন? 
ন।রদ। নান! স্থানে ভ্রমি আমি তপত্বী ব্রাহ্মণ-_ 

গৃতি মম নাহি কিছু স্থির। 
সত্য। চগমুনি ভেোমার সহি 

রক] লইয়1 যব আছি 
কাহিনু নিশ্চস্। 

কৃঞ্চে যদি নাহি পাই, 
এ পরাণ রাখিব না আর । 

নারদ। বৃথা তুমি যাবে মম মহ। 

(কৃষ্ণেরে লহয়! নারদের প্রস্থান) সতয- 

ভাম! গমলোদ্য হাঁ ও উদ্ধব করুক ধু), 

উদ্ধব। একি এঁক কোথ। যাও মাগে!? 



৪, 

বুঝিনা 

পতিদাঁন। [ ৪র্থ অঙ্ক 

ক্ সনে জ্ঞান তব গেল ? 

জান ন। কি নারদেরে? 

নিমেষে প্রলয় করে মুনি। 

দেখ দেবি ভবিতব্য-লিপি ? 

রুন্সিণী দেবকী আদি করি, 

সকলেই আসবেন হেখ। ১ 

স্থির মনে দেখ ভাবি দেবি, 

কতদূর যাঃবে নারদ, 

এখনি ধরিব তারে সবে। 

(কক্সণীর প্রবেশ) 

কই, কৃষ্ণ কই ? 
রল্সিণী-হৃদয়-কান্ত কই ? 

উদ্ধবের প্রিয় সখা কোথা ? 

ঘারকার আলে! কি রে অন্ধকার আজি? 

সত্যভানা। সত্য ভামা, 

কি কর্ম করিলে তুমি দেখ,__- 

এব্রহ কে শিখাইল তোমা ? 

কষঙ্-হাঁরা হয়ে এবে 

বাচিবে কেমনে বল? 

হবারক। ষে হইল নির্বাণ আজ? 
উদ্ধব, উদ্ধব, 

কি হইবে উপায় এখন ? 

কষে কিসে'লিভিব আবার ? 

উঃ 'ভাগিনী মৌর।, মহাপাতকি নীঃ 
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তাই কৃ্ণে হইনু বঞ্চিত-- 

নতুবা উদ্ধব, 

কুষ্ণধনে পায় যেই জন, 
পুনঃ কি সে হয় গো বঞ্চিত ভাহে ? 

গীত গাহিতে গাহিতে দেবকীর প্রবেশ) 

বাগিগী স্বরট মোল্লার--ত।ল আড় । 

নয়নের মণি আমার আজি রে কোথায় গেল। 

কি দোঁষে বিধাতা মোরে, এ হেন বাদ সাধিল ॥ 

নারদে কত যতনে, পুজি মামি প্রাণপণে, 

আমার পোণার স্ুতে, কি দোষে হরির নিল 

একি ব্রতের অনুষ্ঠান, নারদেত্রে হরিদান, 

আমারে প্রাণে বধিতে, এ ত্রত কে শিখাইল ॥ 

হাহাকার দ্বারকান্র, কাদে ঘবে উভরায়, 

গোবিন্দ বিহনে হের, দ্বারাবতী শূন্য হলো! । 
দেবকী। কই ক্কোথ! গোবিন্দ জমার ? 

রে উদ্ধবকি করিলি আজি? 

মতাভাম! ব্রত তব হইল পরণ-_ 
কিন্ত কোন্ ব্রত? প্রণ্ব্রত নহে 
পুণ্যবত নাহি বলি এরে- 

দ্বারক৷ নাশের ত্রত। 

কোন বাদ সাধিলি আমার তোরা? 

কোঁথ! গেল দেবখধি ? 

কষে মোর লয়ে গেল কোথা ? 

ছগতের প্রাণ আদি কোণ! লয়ে গেল। 



পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্গ 

ওরে রে উদ্ধব, 

গোবিন্দের রাঙ্বেশ পড়ে কেন হেথ! ? 

বাছারে কি লয়ে গেল মুনি-- 

পরাইয়া সন্গাসীর বেশ? 

উহঃ উহঃ যাই প্রাণে মরি, 
নারদের হৃদয় কি এতই নিষ্ঠুর-_ 
কোন্ প্রাণে সে সুমঙ্গে পরাইল আজি, 

জটাধাঁরী তপস্বীর বেশ? 

কৃষ্ণ অঙ্গে গিয়া 

রাজবেশ ভইত উজ্জল-_ 

সেই অঙ্গে রে উদ্ধব কেমনে দেখিলি 
সন্গ্যাসীর হীন বেশ ? 

মরি মরি পোড়া প্র।ণ কেন রহে দেহে? 

চল রে উদ্ধব, চল সত্যভামা__ 

রুক্সিণি চলহ মোর সাথে-_- 

দেখিব সে গেল কতদৃর্, 

কৃষ্ণ ধনে দিব না কখন,-_- 

প্রাণ দিব নারদের পায়ে আজি । 

€ সকলের প্রস্থান) 



ক্ষ । 

নারদ । 

চতুর্থ গর্ভ্ক 

লাজপথ ॥ 

নারদ ও কষ্ের প্রবেশ । 

মুনিবর, বস এইখাঁনে-_- 

দেবকী জননী আদি করি 

সকলেই আসিবেন হেখ'। 

যথ! ইচ্ছা তব প্রভু । 
(উপবেশন ) 

উদ্ধব, সত্য'ভামা, রুক্মিণী, দেবকী ও 

প্রহ্যস্ের প্রবেশ । 

দেবকী । দেবখধি, কোথা যাও কৃষ্ে লয়ে মার 

কে তোমারে কল হরি-দান ? 

কার ধন কে কাহারে দিল ?£ 

আহা, আহা, কৃষ্ণের এ বেশ! 

শুকাইয়াছে চাদ সুখ, আহা মরে যাই : 
নারদ, নারদ, 

নাহি দিব কৃষ্েে লয়ে যেনে । 

লহ মুনি আম! সবাকার প্রাণ আগে 

ক্ষত ধনে লয়ে যাও পাছে । 

রুক্সিণী। কৃষ্ণ সহ দ্বারকার যত নর নারী 

হইল তোমার মুনি 



নারদ। 

দেবকা। 

নারদ । 

ক্ুন্সিণী। 
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কৃষে। লয়ে যাইবে যথা জ়।- 
আঁমরাও যাৰ পাছে পাছে। 

কেন বুথ আইল। হেথায়.? 

শুনহ রুক্সিণি দেবি, শুন গে। দেবকি? 

উদ্ধব, তুমিও শুন, 

কোথা ছিলে সত্যভাম। যবে, 

কৰিলে আমারে হরি-দান ? 

না! আইল। ব্রতস্থলে-- 

কেন এবে করহ খিরোধ % 

ত্রত-স্থলে না আইন, 
কিবা দোষ তাঁহে মুনি বল ? 

আমাদের ধনে-_ 

সত্যভাম! কোন্ অধিকারে 

দিয়াছে তোমারে মুনি? 

অধিকার না চাহি বুঝিতে, 

সত্যভাম! কৈলা স্বামী-দাঁন, 

বিধিমতে, মন্ত্র উচ্চারিয়া দেবি, 
পুণ্যফল করিতে অর্জন--. 

লয়ে যাই গোবিন্দেরে তাই, 
চুরি করি কৃষেঃ নাহি লই। 
সত্যভাম!। দিল তোম। হরি, 

ভাল কথা, 

আমরাও সঙ্গে যাব তব 3 

দেবখষি, কৃপা করিস” 

4 ৪৮ 
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নারদ । 

কৃষ্ণ সহ আমাদের লহ । 

না লইব তোমাদের, দেবি; 

তোমাদের লয়ে, 

কোন্ প্রয়োজন মম? 

উদ্ধব। অবধান কর মুনি বচন আমার । 

নারদ । 

পুণ্যব্রত ইন্দ্রানী করিল ষবে, 
অগ্নি-প্রিয়া স্বাহ! দেবী, 

হর-প্রিয়৷ উম! পুনঃ সে ব্রত করিলা,-. 

স্বামী-দান করিল তোমারে সবে 

 ম্বামীরে সবার 

ফিরাইয়! দিয়াছ ত ভুমি, 

উপযুক্ত নিক য় লইয়া,-_. 
কেন তবে আজি; কহ মহামুনি, 

কোন্ অপরাধে দেব, 

গোবিনেরে না! কর মোচন? 
বাতুলের মত, 

উদ্ধব কি কথা কহ আজি ? 
সর্বভোঁজী হুতাশন-- 

প্রচণ্ড কিরণ তাঁর চারি সুখে ধরে-- 

কি করিব তাহারে লইয়া ? 

তাই দিমু ফিরাইয়! তারে। 
উমাপতি সদাই পাগল, ৃঁ 

বলদ বাহন তাঁর, গলে হাড়'মাঁলা - 

সর্ব অঙ্গে মাথা ভগ্ষরাশি, 
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শিরে তাঁর ভূজঙ্গ ভূষণ 
নিরন্তর ভূত প্রেত সহচর তার, 

এ হেন পাগলে লয়ে বল, 

কোন্ উপকার মম হইত সাধন ? 
তেই সে কারণে-_. 

ন1 লইন্থ তারে আমি অবহেল! করি । 

শচীপতি দেবপত্তি, সহ্জ্র-লোচন, 

স্বর্গ তার লীলা-ভূমি-- 

মন্দাকিনী নদী তীরে নন্দন কাননে, 

অগ্মর! কিন্নরীগণ সহ, 

চিরদিন করেন বিহার; 

অমৃত পানীয় তার সদা ; ঃ 

বিভব কতই তার,-.. 

এঁরাবত, উচ্চৈঃশ্রব! বাহন তাহার-. 

বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে, 

দরিদ্র ব্রাঙ্গণ আমি ঘুরি ত্রিভূবন, 

কি করিব তীহারে লইয়| ? 
কোথা পাব অমৃত যে পিয়াইব তারে ? 

কোথা পাব এরাবত উচৈঃশ্রবা হয় ? 

কোথা পাব নন্দন-বৈভব ? 

&্েই আমি ন। লইনু তারে। 

কিন্ত হেটিদ্ধব দেখ চাহি-.. 4 

কঞ্চরূপে নাহি পাই সীমা” 
। নহে ত অধিক. 
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দেবকী। 

কঝ্সিণী | 

নারদ । 

তেজঃ যুক্ত শরীর গঠন,__ 

যথায় যাইব তথ! সঙ্গে লয়ে যাঁব; 
সেবক হইয়া! রবে মোর সাথে সদা। 

কিবা কথা কহিছ নারদ ? 

ছারকা ঈত্বর কষ সদ! সুখ-ভোঁগী ১ 
ইন্দ্রে যদি না! লইল! তুমি, 

কেন লহ গোবিন্দেরে ? 

পায়ে ধরি, শুন মহামুনি, 

নারী-হত্য। নাহি কর আজি-্ 

নিশ্চয় শুনহ মোর বাণী, 

কুষ্ণে যদি নাহি দেও ফিরাইয়া-- 
তালিব গরাঁণ তব পায়ে । 

নারদ, নিষ্ঠুর এতই ভুমি কেন £ 

পুজিতে রুষ্ণেরে তুমি আগে 

আজি ধারে করিবে পেবক তব? 

সেবকের প্রয়োজন ষদি তব, 

'কহ দেবখষি, 

দ্বারকার যত নর নারী 

রবে তব সেবক হুঈয়া। 

স্থবী সদ! দ্বারক। ঈশ্বর--. 

কি হইবে লইয়! তাহারে? 

কেন মিছ! বাঁড়াও বিবাদ ? 

সদা সুখ-ভোগী কৃ ? 

, কি জানিবে তুমি ভোববালা? 
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জান না ত কৃষ্ণের চরিত ; 

বজধামে কি করিত ? জিজ্ঞাস কষ্ণেরে।- 

নন্দ গৃহে আছিল যখন, 

ধেন্গু চরাইত নিত্য--- 

শ্রীনন্দের বাধ! সে বহিত--. 

রাঁজ-ভোগী জন-_ 

এতেক সামর্থ পায় কোথা? 

এক হরি গোবদ্ধনে করিল ধারণ ; 

বিষনাণী মন্্ব জানে হরি, 

নহিলে কি কাঁলীদহে কু 
বাপ দিয়! বাচে গো সে পুনঃ £ 

কালীয় নিশ্ডেজ এবে 

গোবিন্দের মন্ত্রোষধিগুণে ; 
ত্রিভূবনে নানা স্কানে ঘুরি-- 
পর্বতে কাননে যাই কভু, 

আছে তথা সর্প-ভয়,-- 

হরি যদি দাস ভাবে থাকে সদা, 

ভীতি কিছু না রহিবে আর। 

যাও চলি সবে, 

গোবিন্দেরে না তাজিব কভু: 

শুনহ রুক্সিণিঃ 

গোবিন্দেরে পুর্িতাম আগে, 

এবে কেন চাঁছি দাস ভাবে ? 

পুজিতাম গোবিনে যখন 
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গোবিন্দ আছিলা তবে ঘ।রক1 ঈশ্বর ) 
সত্যভামা দিল! মোরে যবে, 

হরি তবে আমার(ই) হইল ; 
যাহা ইচ্ছা! করিব তাহারে) 

নহে সে ত দ্বারক। ঈশ্বর আর। 

দেবকী। দেহে প্রাণ রহে আর কেন? 

কৃষ্ণ যদি গেল, 

পোড়া প্রাণ চাহি না ধরিতে-- 

উদ্ধব, উদ্ধব, কি দেখিছ, 
দ্বারকর প্রাণ আগ গেল-- 

যছুবংশ রহিল না আর । 

(মুচ্ছিত) 
কলল্সিণী। দেবখষি, 

এই ছিল তোঁমার হৃদয়ে ? 

কি বজে গঠিত প্রাণ তব ? 
কৃষ্ণ নহে দ্ববরক1 ঈশ্বর ? 
কৃষ্ণ তব সেবক এক্ষণে? 

নারদ, নারদ, 

কোন্ কালে কুষ্ণ নহে ত্রঙ্গণের দস ? 

পুণ্য-চিন্ত কৃষ্ণ-ভক্ত যেব!, 

কুষ্ণ সদ। সেবকহে) ত তাঁর,-. 

নহিলে নারদ, 

ভূত্ত-পদ্-চিহ্ন কি গো কৃষ্ণ বক্ষে ধরে? 

জান তুমি সব(হ), কিন্ত আজি, 
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আমাদের অদৃষ্টের দোষে--- 
হাতেছ বিরূপ তুমি । 

এস মত্যভাম1,- 

কুষ্ণ যদি গেল, 

এ পরাণ ন! রাখিব আর-- 

প্রচ্ামরে, কষ্তহারা হয়ে 

এ জীবনে ফল কিবা বল? 

মাগো, মাগো, একি হল! 

দেবপধি, চক্ষে অ।মি না পাই দেখিতে-- 

উ£ | 

( মুচ্ছিত ) 

একি ! একি! গ্রৃদ্ক় মু্ছিত ? 
আর ভবে পোড়। প্রাণ রহে কেন দেহে 

! মুচ্ছিত ) 

দেবঞ্ধধি, কি বলিব তোমা? 

খহিতে বচন নাহ মরে, 

চিরকাল তরে, 

উছলিল দ্বারকায় ক্রন্দন্র রেল, 

দশদিক শূন্য হপ আি-- 

শূন্য আজি দঘ্বারক! নগর ;--" 

গৃহে আব না যাইব ফিরে” 

প্রাণ দিব তোমার চরণে। 
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কি কঠিন পরাণ তোমার খধি,-_- 
এহ নর-নারী-তপ্ত-নয়ন-সলিলে-- 

নাহি গলে পাষাণ হৃদয়; 

পুণ্যবত করাইল। ভূমি-- 

এই পুণ্য হইল আমার? 

নীর-লোভে মৃথী ধাইল যেমন, 

ব্যাদ হয়ে শর পিল! বুকে ? 

অভাগিনী চাতকিনী আমি, 

পিপাসায় জ্ঞানশুন্ত হয়ে। 

চাহিলাম মেঘ পানে-_. 

রে নিঠুর বিধি।কি কখিলি 

কু'লশ হাণিলি মোর শিরে ? 

মরণের ৫ঃখ নাহি কিছু-- 

সের সন্মথে, 

হাসিতে হিতে আমি ত্যজিব জীবন --- 

কিন্তু এই মনে খড় লয়-- 

কি জাশি বা দাগার বিহনে-- 

প্রাণেশের ছঃখ যদি হয়। 

দ্বারকার মরণ হইব আলি-- 

এ নগর নাহি তাজ মুনি, 

কুষে লয়ে রহ এই দেশে; 
দেখিও চাহিয়া ঘুনি, 
আমাদের তত্মরাশি, করিও ম্মরণ-- 

গোবিন্দেরে লভিল! কিরূপে তুমি 

১০৩ 
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উঃ! প্রাণে আর সহন ন| যায়। 

(যুচ্ছিত) 
আর কেন? 

নারদ, ছাড়হ এবে মায়া; 

দেখ আজি ইহাদের দশ!। 

ভৃপ্ধীক কন্মের ফল) 

তোমারে ত্যবজিয়! গ্রভু 
ব্রত-ফলে দিল কেন মন? 

সকলি ত আঁমার(ই) লী, 

মুচ্ছিত সকলে দেখ, 

শরীরে নাছিক প্রাণ হেন লয় মনে ) 
যোগ-বলে আম্মা দেহ মুনি 
সবার শরীরে । 

যোৌগ-বল কিবা আছে মম? 

কিব1 যোগ জানি হৃবীকেশ ? 

পদ্ম হস্তে করহ পরশ প্রভু, 

করিবে চৈতন্য লাঁভ পবে। 

(কুষ্ছের স্পর্ণ ও নকলের চৈতন্য লাভ ) 

শুন সর্বজন, 

শুনহ রুক্িণি দেবি তুমি! 
গুন সত্যভাঁম1-- 

একমাত্র উপায় ইহার, কহি শুন। 
তুল্লা-দণ্ডে গোঁবিন্দেরে করিয়া 'ওজন-.. 
তার সম ধন দেহ মোরে। 
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অধন্্ম না হইবে তোমার তাহে, 
পাবে তুমি ব্রত ফল দেবি। 

সত্য । কি বলিব দেবখধি,-_ 

চল তুমি মোর সাথে-- 

দিব ধন তব ইচ্ছা মত ১-- 

দ্বারকার প্রাণ দিলে আজি তুমি! 

রুঝ্সিণী । চল মুনি, বিলম্বে কি কাজ ? 

ধন[গারে প্রভৃত রতন -- 

সমস্তই দিব ০হাঁম1। 

দেবকী। চল গুনি__ 

বিন মূল্যে রহিম বিক্রীত তব )-- 

প্রাণ তুমি দিলে আনা সবে। 

নারদ । চল তবে-- 

€(স্থগতঃ ) 

কিবা ধন দিবি রে পাগল তোর1? 

কৃষ্জ সম কিবা ধন আছে? 

(মকলের প্রস্থান ) 



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক 

দ্বারকাপুরী__-সত্যভামার প্রাণ । 
তুলা-দণ্ড স্থাপিত। 

সম্মুখে রজত, কাঞ্চন ইত্যাদি । নারদ, কৃষ্ণ, 
সত্যভামা, কুক্সিণী ও 

উদ্ধবের প্রবেশ । 

সন্্য। তুলা-দগ্ড হয়েছে স্থাপিত মুনি, 

দেহ তুমি গোবিন্দেরে তুলি। 

(নারদ কর্তৃক কৃষ্ণ তুলা-দণ্ডের একদিকে স্থাপিত, 
-সপরদিকে রত্ব ধনাদি স্থাপন ) 

নারদ। আরও ধন আন সতাভাম!। 

রুল্সিণী। দেহ দেবি যত রত্ব আছে-_ ৪ 
আনহ উদ্ধব রত্বাগার হতে-- 

যত আছে হীরক কাঞ্চন; 

( উদ্ধবের প্রস্থান ) 

চিন্ত! নাহি কর মহামুনি-- 

৪ রাজ-ধনাগারে যত ধন আছে দিব, 

তাহাতে ন। হুয় যর্দি-_ 

হারকার যত প্রজাগণ-_- 

সকলেই নিজ নিজ ধন দিবে। 
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(উদ্ধবের রত্বাদি লইয়া প্রবেশ ও তুলা- 
দণ্ডে স্থাপন) 

নারদ । দেখহ সকলে-_ 

সত্যভামা, ভুলা-দণ্ডে দেখহ চাঁহিয়া--» 
বহু ধন বাকী এবে। 

উদ্ধব। রাজকোষে রজত কাঞ্চন যত ছিল, 

সকলি এনেছি দেবি, হীরা মুক্তা আদি, 

কি হবে উপায় এবে? 

রুক্মিণী: কি হবে উপায়? 

দারকার প্রজাগণ হতে; 

হীরা, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন, আন দব। 

কহ, অন্ন দিনে, 

চতুগ্তণ লভিবে তাহারা । 

€ উদ্ধবের প্রস্থান ) 

নারদ। রাঁজকোষে যত ধন ছিল, 

সকলি ত আনিয়াছে হেথা ; 

দ্বারকায় কত ধন আছে? 

যত ধন দিয়াছ তুলাম__ 

শত গুণ চাহি আরো তার, 

এত ধন পাবে কোথা সত্যভাম! ? এ 

পভ্য । দেখ মুনি পাই কোথা হতে ? | 

না চিন্তহ মনে তুমি- ] 
প্রহ্যয়েরে কহিয়াছি আঁমি-- 

দ্বারকায় করিতে ঘোষণ1 এই কথা; 



৯০৮ 

নারদ । 

পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

দ্বারকাঁর যাবতীয় ধন, 

আসিবে এখনি হেথা ১-- 

কত ধন লাগিবে গো আর? 

গোবিন্দ কতই ভারি হবে? 

দেখ দেবি কৃষ্ণের মুর তি-- 

অপরূপ রূপ কিবা স্থগোঁল সুন্দর-_. 

পৌরুষ-ব্যঞ্জক কিবা,২-হেন অবয়বে 

অবগ্তই হবে ভারি-_ 

বহুধন লাগিবে এখন(ও)। 

(ধন লইয়! উদ্ধৰ ও প্রদ্ায়ের গ্রবেশ ও স্থাপন ) 

প্রাক । 

নারদ। 

চন 

একি হল! 

দবারকার ফ্ত অর্থ ছিল, 

সকলি ত এনেছি আমরা-- 

তবু নহে পিতার সমান? 

(ম্থগতঃ ) আরে রে বালক--" 

পিতার সমান তোর কিবা আছে ভবে ? 
€ প্রকাণ্তে ) কি হবে উপায় এবে বল নত্যভাম1-* 

বলিলা যে নিষ্ষয়ের কথা -- 

এই কি নিক্ষয় তব? 
চল কৃষ্ণ, লয়ে যাই তো মা. 

মহিষীরা তব, 

নিষ্ক য়ে করিতে মুক্ত নারিল ভোমারে। 

রুক্মিণী । রহ মুনি ক্ষণকাল 
(প্রহায়ের প্রতি ) 



৫ম গর্ভাঙ্ক ] পতিদাম। ১০৯ 

যাও বস তুমি-- 

আমার ভবনে যাও, স৩) ৯": 

শ্রীকৃষ্ণের মহিষী যতেক আছে, 

ঘাও তুমি বার ভবনে,-- 

অলঙ্কার যত আছে যাঁর; 

লয়ে এস এইখনে। 

€ প্রচ্যন্নের প্রস্থান ) 

উদ্ধব। (স্বগতঃ) 
অগণন কৃষ্ণের মহিধী ;-- 

সবাকাঁর যত অলঙ্কার, 

ভুলাদণ্ডে দিলে চড়াইগ়া-_ 
অবশ্তই সমতুল হবে। 

রুক্মিণী । মুনি, কিব। মায়! করিছ প্রকাশ ? 

নতুবা! অপূর্ব্ব কথা, এই ধন রাশি -- 

গুরুত্বে কৃষ্ণের তুল্য নহে? 

লহ তুমি এই সব ধন, 

আমাদের যত অলঙ্কার, 

সব তুমি লহ মহাম্ুনি, 

কৃষ্ণধুনে ভিক্ষা দেহ প্রভু । 

( অলঙ্কার লইয়! প্রছ্যন়ের প্রবেশ ও 

ভুলাদণ্ডে স্থাপন) ্ 

সৃত্য। কি হইল, কি হইল আজি! »* 
নিতান্ত কি কৃষ্ণে হাবরাইনু মোরা ? 

" হু! কপাল, ভাবি নাই মনে যাহা, 
১৩ 



১১০ 

'লারদ। 

রুল্সিণী। 

নার্দ। 

উদ্ধব। 

পতিদান। [ ৪র্থ অঙ্ক 

ঘটিল কি তাই এত দিনে? 
কেন মিছা! করহ রোদন, সতাভাম1 ? 

এই মুখে উপেন্ত্রাণী বল আপনারে ? 

ত্র দিয়া সমতুল করি-_ 

উদ্ধারিতে নারিল| শ্বামীরে। 

শিশুপ্রার় কেন মিছা! করিছ রোদন? 

জানিলাঁম এবে, 

ধন দিতে না! পারিবে ভূমি । 

হেন ব্রত হেন জন করে কি কারণ? 

উঠ কৃষ্ণ, চল মোর সাথে । 

কি নির্দয় তুমি দেবখধি--- 

দ্বেব-হিয়! এত কি কঠিন? 

রাজকোধষে বত অর্থ ছিল-_. 

ছারকার সমুদয় ধন-_ 

দেখ খধি আমাদের যত অলঙ্কার-_ 

সমস্তই দিয়াছি আনিয়া, 

দেহ দেব কষে মুক্ত করি; 

কৃষ্ণধনে আম! সবে ন। কর বঞ্চিত। 

কেন মিছ! কর বাক্যব্যয় ? 

(তুলা-দও হইতে ধনাদি অপস্যত করণ) 
(স্থগতঃ) একি ভাব দেখিতেছি আপি! 
এ বিপুল ধন রাঁশি--. 
ন1 হইল কৃষেের সম্ধু! 

উঃ! বুঝিলাম এবে--* 
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নারদ । 

উদ্ধব | 

রুল্সিণী। 

বিশ্বষ্তররূপ হরি করেছে ধারণ ১ 

এতক্ষণে হইল ম্মরণ--. 

কতদিন কহিল! গোবিন্দ মোরে, 

কষ্ণ-নাম বিনা, 

কৃষ্ণ হ'তে বড় নাহি আর। 

(প্রকাশে) শুন দেবখবি, 

না! লহ কৃষ্ণেরে তুমি-_ 

আমি দিব কুষ্চসম ধন $--" 

ক্ষ হতে বড়--" 

হেন রত্ন দিব গো তোম।বে আজি । 

উদ্ধন রে,কি দিবি আমারে? 

এক এক বিশ্ব ধার এক লোম-কুপে-- 

কোন দ্রব্য দিবি তার সম? 

রহ মুনি ক্ষণকাল-_ 

(উদ্ধনের প্রস্থান) 

কিবা রত্ব পাইবে উদ্ধব, 
কোথা হতে কিবা ধন দিবে ? 

অভাগিনী পাহকিনী রমণী আমর 

কৃষ্ধনে হারাইনু তেই । 

ভাল ব্রত কলি বত্যভাম1-- 

জগতে ঘোষণা রবে চির--- 

পুণাত্রত এ ব্রতের নাম? ও 

দেবধষি, 

এ ব্রতের এ নামকে দিল বল? 



১১২ পতিদান। . [৪ অঙ্ক 

হরিদান করিয়। তোমারে, 

কি পুণ্য লইয়া রব মোরা ? 

(তুলসী পত্র নয় উদ্ধবের পুনঃ প্রবেশ ) 
উদ্ধৰ। গুন দেবখাষি, 

তুলা হতে সব রত্ব দেহ ফেলাইয়1,__ 
ক্ষুদে এই ধন, দেখ মোর হাতে-_. 

কৃষ্ণ হতে গুরুতর হৰে--- 

(তুলা দণ্ডে তুলসী-পত্র স্থাপন ১_ তুলসী পত্র কৃষ্ণ অপেক্ষা 
গুরুতর হওয়ায় তুলাদখ্ডের সেই দিকের অবনত) 

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ) 

পুষ্পবৃষ্টি কর দেবগণ--- 

জগতের লোকে-- 

বিন্মিত হইয়া দেখ আজি; 

দেখ দেবখষি- 

বিশ্বস্তর-মুর্তিধারী দেখ নারায়ণে__. 

দেখ মোর সামান্ত রতন-- 

রুষ্ণ-নাম লেখ। দেখ তুলমীর পাঁতে--- 

কৃষ্*-নাম দেখ সর্বজন, 

কৃষ্ণ হ”তে হৈল গুরুতর । 

লহ মুনি তুলসীর পাতে- 

জগন্নাথে দেহ ফিরাইয়। 

নটরদ। (উদ্ধবকে আলিঙ্গন করিয় ) 

রে উদ্ধব, কুষ্খধনে তুই সে বুঝিলি» 

কষখ-নাম কিবা গুণ ধরে; 
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উদ্ধব। 

নারদ । 

বেদে নাহি পারে সীম! দিতে, 

পরম ট্বষ্ব তুমি, 

তুমি জান কষেণের মহিমা, 

আশীর্বাদ করি-- 

জন্মে জন্মে এইরূপ কৃষেঃ থাঁকে মন। 

মুনিবর। কৃঝ্-তব্ব কিব1 জানি--” 

অবোধ অজ্ঞান আমি,-_- 

প্রভু মোরে আপনি কিল! ক তদ্দিন, 

কষ হ'তে কৃষ্ণ নাম বড়? 

মেই কথা হইল ম্মরণ আজি-- 

তেই দেব ক্চে পুনঃ পাই । 

আহ! কত খেল। আজি খেলিলা কেশব, 

ব্রঙ্গাণ্ডের লোক, চিত্ত দৃঢ় করি, 

কষ্ণ-নাম জপ সবে-_ 

পাপ তাপ রবে না অগততে,- 

নামের মাহাক্মা ভবে করিতে বিস্তার, 

অপূর্ব্ব এ লীল। আজি হেল প্রকাশিত ; 

বাড়াইতে নামের গৌর ব-_ 

আপনি শ্রীহরি হৈল। লঘু 
হে উদ্ধবঃ দেহ মোরে, 

দেহ অই তুলনীর পানে। 

(তুলসী পত্র লইয়া হৃদয়ে ও মস্তক্ষে স্থাপন) 
€( শ্রীকফ্ের প্রতি ) 

কর আশীর্বাদ প্রস্থ, 



ি/টি গছ ক 

রুষঃ | 

সত চি 

পতিদান। [৪র্ঘ অঙ্ক 

এই নাঁম ষেন, 
চিরদিন রছে এ হৃদয়ে | 

পরম ভকত তুমি মুনি-- 

তোমাতে আমাতে কিছু নাহিক প্রভেদ। 

শুন দেবধষি, 

কুষ্-ভক্র-দেহ মাঝে কৃষ্ণ সদ রছে-- 

ভক্তি সহ কৃষ্ণ নাম যে করে স্মরণ, 

পাপ তাপ দুরে যায় হার- 

( সত্যভামার প্রতি ) 

দেবি, এই তন্ব মাজি 

শিখাই”। লোকে তুমি । 

শিখাইনু আমি প্রভূ? 
কিবা তবজানি আমিনাথ 
কিবা তত্ব শিখাইব লোকে ? 

তব তব্ব জান তুমি নিজে-_ 

দয়ানর, নিজ তত্ব করিল প্রকাশ আজি। 

নারদ ও উদ্ধবের গীত। 

( কীর্ভনের সুর ) 

দেখ রে আজি জগংবাসী, অধিল-ভুবন-কলুষনা লী 

(হরি ) আপনি হুইল! লঘুয়!। 
পাঁপে মগন দেখিয়া ভুবন, কি খেল! খেলিল! নারায়ণ, 

দগ্গৎ হিতের লাগিয়। 

আনন্দ-হিলোলে পুরিয়। দেশ, দূর করল পাপ অশেষ, 

(হরি) নান-প্রেম-অমিয়া । রঃ 



৫ম গর্ভাঙ্ক ] পতিদান। ১১৫ 

বিশ্ববাসী পূর্ণকাম, আনন্দে সেই মধুর নাম, 
( মবে) গাও পরাণ ভরিয়া ॥ 

শ9উটে৩৩ 

সমাপ্ত 










